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Resumo da chamada:

Pretende-se, com este livro, refletir sobre as alterações nas Constituições dos
Estados contemporâneos com reflexos nos direitos sociais, baseadas em
argumentos de natureza político-econômica relacionados ao modelo neoliberal.
Conforme Alves (2000), o neoliberalismo se trata de um complexo de medidas
de reforma da economia e do Estado capitalista, tendo como principais
características a liberalização comercial, o impulso ao processo de
privatizações, a reestruturação das políticas sociais, a desregulamentação e a
flexibilização das relações trabalhistas, a austeridade nos gastos públicos,
dentre outros. Essas medidas objetivam [...] reconstruir o Estado capitalista a
serviço da nova lógica do capitalismo mundial. O que quer dizer que o
neoliberalismo, considerado como ideologia política da burguesia monopolista
na época da mundialização do capital, não implica “negar” a centralidade do
papel do Estado na economia capitalista, mas reconstruí-lo segundo a lógica
das corporações transnacionais. Ou seja, “Estado mínimo” para os neoliberais
é, na verdade, o “Estado máximo” para o capital. (ALVES, 2000, p. 114). Além
do mais, deve-se considerar que, conforme Duménil e Lévy (2007), o
neoliberalismo nada mais é do que uma espécie de configuração de poder
particular dentro do capitalismo. Na seara neoliberal afirma-se que o bem-estar
humano pode ser melhor provido por meio da maximização de liberdades
individuais (HARVEY, 2007), por isso tem-se o norte do denominado Estado
mínimo. No caso do Brasil, principalmente a partir da década de 1990
visualiza-se a flexibilização de direitos sociais positivados na Constituição
Federal de 1988, considerando que esses direitos dependem,
majoritariamente, de atuações positivas do Estado para sua efetivação,
portanto, tem um determinado custo econômico-orçamentário. Os argumentos
em prol da minimização do Estado baseiam-se, sobretudo, em crises
econômicas, para as quais a solução estaria na redução de despesas estatais,
entretanto, o que se tem visto é um Estado mínimo para o social e máximo
para o mercado. Ainda destacando o cenário brasileiro, têm-se as recentes
mudanças constitucionais, principalmente após o advento de Michel Temer à
Presidência da República, as quais resultaram no congelamento de despesas
estatais para a implementação de direitos sociais pelo prazo de vinte anos. Por



fim, menciona-se que o projeto neoliberal tem atuação em escala mundial,
apesar disso, seu maior sucesso ocorre em Estados denominados periféricos,
considerando que há uma série de standards e indicadores econômicos
“impostos” a esses por um conjunto de agências transnacionais (FRYDMAN,
2016), assim como por agentes meramente privados como as denominadas
instituições de classificação de risco (rating).
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