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RESUMO 
O artigo aborda a discussão da política neoliberal no Brasil 
contextualizando o crescente ataque neoliberalista a partir do governo 
Temer, e Jair Bolsonaro eleito a presidente pelo sufrágio de 2018. 
Ressaltamos o papel do Estado e a contrarreforma da política social, que 
vem enfrentando um processo de desconstrução de direitos sociais 
impostos em um modelo que se move pela lógica de austeridade 
neoliberal. Destacamos ainda todo o recrudescimento potencializado na 
época da pandemia do Covid-19, e a forma como o atual governo vem 
enfrentando essa grande crise sanitária com postura negacionista. 
Fundamentado na teoria social critica esse trabalho resulta de estudos 
sobre o tema, objeto da nossa dissertação, a qual se encontra em fase 
de levantamento bibliográfico e documental. 
 

Palavras-chave: Neoliberalismo, Covid-19, Estado. 

 

ABSTRACT 
The article addresses the discussion of neoliberal politics in Brazil 
contextualizing the growing neoliberalist attack from the Temer 
government, and Jair Bolsonaro elected president by the 2018 suffrage. 
deconstruction of social rights imposed in a model that moves by the 
logic of neoliberal austerity. We also highlight all the potential upsurge 
at the time of the Covid-19 pandemic, and the way in which the current 
government has been facing this major health crisis with a denialist 
stance. Based on critical social theory, this work results from studies on 
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the subject, object of our dissertation, which is in the bibliographic and 
documentary survey phase. 

 
Keywords: Neoliberalism, Covid -19, State. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As inflexões ocorridas pelo desenrolar dos acontecimentos, desde a interrupção do 

governo de Dilma  Rousseff em  2016, onde estão explícitos os interesses da direita, que 

facilitaria o caminho das políticas neoliberais no plano econômico, com o golpe parlamentar 

midiático, que permitiu a ascensão de Temer ao poder, e posteriormente pelo sufrágio de 2018 

pôs Jair Bolsonaro a presidência, abriu a trilha para a aceleração  da concepção neoliberal nas 

políticas sociais e na condução do Estado, que nada mais é do que carrear recursos para o 

sistema financeiro especulativo, com congelamento de recursos e inversão de prioridades. 

Cabe o adendo de Netto (2013) quando avalia que a sociedade contemporânea vivencia 

as inflexões das profundas transformações societárias ocorridas em decorrência da atual crise 

do capitalismo, a qual atinge todas as esferas da vida em sociedade. O ideário neoliberal 

adotado no país deu origem a um processo de contrarreforma do Estado brasileiro, 

provocando, dentre outros, altos índices de desemprego e de concentração de renda, 

precarização e flexibilização das relações de trabalho, retração de direitos, fragmentação e 

enfraquecimento das lutas sociais, focalização e seletividade das políticas públicas, 

privatizações e o consequente sucateamento dos setores públicos estatais, Indo na direção 

inversa dos padrões de universalidade e redistribuição contidos na Constituição Federal de 

1988. Como bem aponta Behring e Boschetti (2006), o cenário geral neoliberal na 

particularidade brasileira é de restrição e redução de direitos, justificados pela crise fiscal, 

transformando as políticas sociais em ações pontuais, altamente fragmentadas e focalizadas. 

É neste panorama, por meio deste artigo, que sinteticamente abordaremos a relação do 

papel do Estado e da contrarreforma, e suas inflexões nas políticas sociais resultando na 

agudização das expressões da questão social, tendo como recorte o   governo do então 

presidente Jair Bolsonaro, pontuando a pandemia como ápice de uma política de desproteção 

social, que se projeta numa total desresponsabilização por parte do Estado. Ressaltando que a 
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chegada da pandemia só agudizou ainda mais as desigualdades preexistentes, em um contexto 

de intensa fragilidade e desregulamentação social.  

Nesse sentido, o objetivo deste ensaio é discutir as repercussões da pandemia do 

COVID-19 no governo atual, onde reduz uma crise sanitária mundial a colocando como uma 

“gripezinha”, tendo como base para a problematização uma pesquisa bibliográfica e 

documental, buscando deste modo a compreensão acerca do desdobramento e 

enfrentamento, de forma a contribuir de algum modo, com estudos já existentes. 

 

2 PARA ALÉM DA PANDEMIA: ANTIGOS PROBLEMAS EM NOVO CENÁRIO 

 

É indiscutível que as políticas de caráter neoliberal, adotadas aqui no Brasil, já vinha 

trafegando entre crises e instabilidades nos governos anteriores, muito antes da COVID-19 

desembarcar no país. Datada neste país a partir da década de 90, o neoliberalismo estabelece 

e intensifica os processos de privatização das empresas estatais, do encolhimento das ações do 

Estado e da precarização e focalização das políticas sociais. Contudo, é a partir do golpe jurídico-

parlamentar de 2016 que a agenda ultraneoliberal ganha fôlego e, desde então, uma série de 

direitos vem sendo suprimidos. 

O governo Temer explicitou que a questão social vem sendo enfrentada como questão 

de polícia, com a militarização de favelas, incentivo a medidas de força em nome da ordem, 

guerras declaradas ao tráfico de drogas, homicídios e outras tantas demonstrações da 

intervenção armada e da herança da doutrina de segurança militar. Borges e Matos (2020, p.73) 

apontam que pelo processo eleitoral em 2018, o rumo político levou à opção extremada e 

totalitária, “com a chegada de Jair Bolsonaro ao poder, com suas propostas muito mais 

aviltantes, tendo conseguido emplacar as reformas previdenciária e trabalhista em seu primeiro 

ano de governo”. A eleição de Bolsonaro evidenciou o potencial das forças conservadoras e de 

manifestações neofascistas, com articulação de milícias, assassinatos políticos, prisões 

arbitrárias, discursos de ódio, ações antidemocráticas, demonstração de autoritarismo na 

relação com o conhecimento, com a cultura, com as artes e no plano econômico, a consolidação 

do ultraneoliberalismo. 

Em março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou a 

pandemia, acelerou a compreensão que o neoliberalismo em seus mecanismos mais perversos, 
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confirmava o controle do capitalismo totalitário sobre a vida. A continuidade das políticas 

neoliberais, cada vez mais extremadas em virtude da crise sanitária, não afastou a possibilidade 

de que muitos pereceram por falta de condições materiais de vida. No Brasil, temos uma 

dificuldade em relação à realização de qualquer previsão acerca dos impactos sociais e 

econômicos da pandemia: a agenda reacionária e a irresponsabilidade política do presidente 

Bolsonaro, que gera crises consecutivas, ameaças golpistas, um desdém e uma inépcia 

inacreditável em relação ao combate ao novo corona vírus, sua difusão descontrolada pelo 

território nacional e um descaso pelos mortos.  

A atitude negacionista em relação à ciência, a pressão de empresários e as ações na 

contramão do razoável por parte do governo federal estão conduzindo o Brasil a condições 

trágicas, tanto sanitárias quanto econômicas. Aliado a isto vivenciamos um (des)governo gerido 

por ele, que assume uma política de morte contra a classe trabalhadora. 

Nesse sentido Behring (2020) aponta que: 

 

A gestão de Bolsonaro diante do cenário da pandemia do COVID-19 tem sido marcada 
por fortes conflitos no âmbito político e pela inabilidade no que diz respeito às 
medidas de contenção da curva de contágio do vírus. Ocorre que “enquanto em todo 
mundo as estratégias de distanciamento, isolamento e de quarentena têm sido 
utilizadas para combater um vírus para o qual ainda não há vacinas”, o chefe do Estado 
brasileiro, agarrando-se a ideia da hidroxicloroquina, “arvora-se ao exercício ilegal da 
medicina receitando medicamentos para os quais não há comprovação de eficácia” 
(BEHRING, 2020, p. 1). 

 

A pandemia, por sua vez, exigia distanciamento e isolamento social como medida 

Indispensável para a prevenção do contágio, a esse contexto impactando negativamente uma 

economia já combalida, conforme mencionou Antunes (2020, p.14) cabe refletir, como ficar em 

isolamento social os desempregados, “os informais, os trabalhadores intermitentes, os 

uberizados4 , os subutilizados, os terceirizados, isto é, aos que não tem direitos sociais, aos que 

recebem salários somente quando executam algum trabalho”. Nem renda, nem previdência, 

nem convênio de saúde, como será possível driblar essa situação catastrófica? Quem tendera a 

 
4 Uberização entende-se um por “fenômeno caracterizado pela ausência de direitos trabalhistas, pela jornada 

ilimitada de trabalho, uso de aplicativo enquanto meio de trabalho e pela responsabilidade do trabalhador na 
obtenção e manutenção dos instrumentos laborais. É importante frisar que tal fenômeno não se restringe ao 
processo de trabalho desenvolvido pela empresa Uber. Consiste numa nova uma tendência de relações 
trabalhistas articulada ao uso de recentes tecnologias e que abrange diversas empresas e tipos distintos de serviços 
prestados” (GUIMARÃES; SOUZA; PINHEIRO, 2018, p. 28) 
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se intensificar se o capital pandêmico continuar a dominar o mundo segundo seus interesses? 

Além de vivermos em um tempo atípico e histórico, Boschetti (2018) aponta que a expropriação 

dos direitos sociais, fruto das contrarreformas sistemáticas no campo trabalhista e nas políticas 

setoriais, em particular, da seguridade social, além de impor modos de vida cada vez mais 

degradantes à classe trabalhadora, ainda à condena a aceitar condicionalidades e 

regulamentos, na maioria das vezes, humilhantes. 

 Nesse sentindo Behring (2021) aponta que a lista de perdas em investimento nas 

políticas públicas é extensa, e que não são apenas cifras, sob os números, há milhões de pessoas 

com necessidades não atendidas, algumas delas no limiar da vida e da morte, neste pobre país 

rico, de imensas desigualdades de classe, gênero e raciais, e de heterogeneidade estrutural e 

regional. 

Bravo, Pelaez e Pinheiro (2018), fazendo um balanço das medidas contrarreformista na 

política de saúde, implementadas pelo Temer com continuidade no governo Bolsonaro, 

destacam que o Ministério da Saúde passou por mudanças na sua estrutura, sendo criadas duas 

Secretarias: a de Atenção Primária à Saúde e a da Tecnologia da Informação, além da extinção 

da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Já a Secretaria de Atenção à Saúde foi 

reformulada, priorizando a especialização e a criação de um Departamento de Certificação e 

Articulação com Hospitais Filantrópicos e Privados, estabelecendo a contratualização com o 

setor privado. 

Ainda no tocante as mudanças ocorridas no Ministério da saúde, referente à gestão, 

durante a pandemia, o governo Bolsonaro nomeou quatro Ministros diferentes para o cargo, 

sendo o último deles, Marcelo Queiroga. Recrudescendo ainda mais a crise econômica e social, 

em uma total instabilidade governamental, onde novas questões acentuam-se, tendo em vista 

as crescentes necessidades da população num contexto de crise sanitária. 

Em uma análise econômica e social os poucos direitos conquistados no âmbito da 

proteção social devida pelo Estado por meio da política de Seguridade Social têm sido 

duramente atacados e destruídos. A contrarreforma da Previdência Social foi uma das 

prioridades deste desgoverno, não podemos esquecer da Ec 95/2016 que congelava os gastos 

por 20 anos, e que no governo de Bolsonaro ganha mais musculatura. Importante frisar que O 

SUS nunca teve o financiamento necessário, ao contrário, sempre foi subfinanciado, e com a 

aprovação da emenda do teto dos gastos, neste governo explicitamente, impôs um processo 
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acelerado de desfinanciamento, simultaneamente agindo com o contingenciamento e corte de 

recursos públicos antes destinados às ações governamentais. Na prática a contrarreforma por 

parte do Estado, aumenta o nível de exploração e ameaça objetivamente a vida da população, 

essa situação se agrava ainda mais em tempos pandêmico provocando um adensamento 

substancial da desigualdade social no Brasil. 

 

3 BOLSONARISMO E O (DES)ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 

 

As autoras Castilho e Lemos (2021) apontam que vivemos no Brasil uma forte recessão 

econômica e um contexto muito peculiar de pandemia do novo Corona vírus, que expressa, na 

verdade, a profunda desigualdade social existente no mundo, e mais especificamente, no Brasil. 

Esta realidade, em sua maior potência, indica que apesar da contaminação parecer atacar a 

todos/as, de fato, nada têm de democrática, na medida em que, é a classe trabalhadora que 

vivencia as piores condições de vida, trabalho, moradia, alimentação, saneamento, acesso à 

saúde e negação de outros direitos sociais. Esta, portanto, tem menores condições de resistir, 

seja do ponto de vista de sua imunidade biológica ou de sua imunidade social. Numa conta 

matemática simples, os donos do poder, mais uma vez decidem quem vive e quem morre, como 

seres descartáveis. 

Nesse sentido Freire e Cortes (2020) ressaltam que 

 

O modo como ocorre o enfrentamento da “questão social” no Brasil possui particular 
importância quando percebemos a utilização que as classes dominantes fazem desta 
questão em cada momento da nossa história. Por isso, faz-se mister apreendermos as 
determinações históricas da “questão social”, tornadas mais complexas nas suas 
formas de expressões, sendo claro que no cenário atual a “velha” “questão social” se 
metamorfoseia e assume novas roupagens. Ela evidencia hoje a imensa fratura entre 
o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social e as relações sociais que o 
sustentam. (FREIRE, CORTES, p. 35 ,2020). 

 

As medidas governamentais realizadas no início da pandemia foram aquém das que 

seriam necessárias para mitigar os impactos econômicos. Vale ressaltar o Auxílio Emergencial5, 

que se tornou um calvário sem fim para a classe trabalhadora que se via obrigada a enfrentar 

 
5 Auxílio Emergencial, pensada primeiramente pelo governo no valor de R$200,00 e, após pressão do parlamento, 

alterada para R$ 600,00 e R$ 1.200,00 (mães solteiras chefes de família) valor insuficiente para dar conta da crise 
sanitária e econômica vivenciada no País 
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filas quilométricas na Receita Federal e nas agências da Caixa Econômica para garantir o acesso 

ao benefício. A famosa frase “ em analise” recebida para quem solicitava o referido auxilio, 

parecia punição de um governo eugenista e perverso que, conscientemente, trabalha para 

prover as piores condições para as massas de trabalhadoras/es em tempos obscuros. 

Uma matéria publicada no G1 em janeiro de 2022, demostrou um dado assustador da 

maior cidade do Brasil, de acordo com a publicação, São Paulo teve um amento de quase 32 mil 

pessoas vivendo na rua, essa população cresceu nos últimos dois anos, 31%. Isso contando 

também quem pernoita em abrigos. Levando em consideração apenas os que ficam o tempo 

todo na rua, o aumento registrado pelo Censo é ainda maior: 54%. O novo Censo também 

mostra que 18 em cada 100 pessoas vivem há menos de um ano nas ruas. O que podemos 

entender com os dados acima citados, é que a miséria, e a desigualdade social, se agravou ainda 

mais na pandemia, devido ao desgoverno exercido pelo presidente.   

Cabe destacar que em seu segundo ano de governo, consolidou-se a ameaça no campo 

da formação acadêmica, com a perseguição ideológica às universidades públicas, manifestas 

nos cortes e contingenciamento de recursos, suspensão de programas e de bolsas para iniciação 

científica, para a pesquisa acadêmica, dificuldades para manutenção da política de cotas e de 

permanência na Universidade, um evidente enfrentamento à democratização desta instituição 

secular, reforçando o modelo de universidade privatista e elitista. Acrescentam-se os cortes 

orçamentários nas pesquisas, perseguição a projetos de ensino, com interferência nas eleições 

e intervenção nas universidades, com quebra de sua autonomia, apologia da ditadura e 

reverência aos torturadores, dilapidação do patrimônio público, incentivo ao ódio, à 

perpetuação do racismo, militarização do Estado, controle ideológico com o incentivo da escola 

sem partido, cerceamento da cultura e do direito de livre expressão, punição aos ativistas e 

movimentos sociais, aprovação da contra reforma previdenciária que coloca os aposentados 

em penúria absoluta, expressa um conjunto de iniquidades e barbarizarão da vida presentes na 

conjuntura atual em nosso país. 

Abramides (2021) ainda acrescenta nesse sentido, a negação da ciência em que o CNPQ 

retira bolsas para estudantes dos cursos de pós-graduação, o que bloqueia a formação e a 

pesquisa. De outro lado a CAPES sequestra bolsas de mestrandos e doutorandos que 

anteriormente retornavam aos programas da pós-graduação, reduzindo ainda mais a 

possibilidade dos estudantes cursarem mestrado e doutorado, ameaçando o fim de muitos 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

260 

programas que se mantém pelas bolsas que garantam os estudos e a pesquisa para os que 

pretendem dar continuidade à sua formação acadêmica de qualificação para a docência e 

consequentemente para o trabalho profissional. 

A estratégia do enfrentamento da pandemia, pelo presidente já estava posta, no 

pronunciamento realizado em março de 2020, ela afirmava -  “No meu caso particular, pelo 

meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada 

sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse 

aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. ” (Jair Bolsonaro, UOU, 2020). Todo seu 

argumento feito em seus primeiros pronunciamentos quando eclodiu a pandemia já 

demostrava um governo negacionista, os temas presentes no pronunciamento oficial, seriam 

repetidos inúmeras vezes desde então, produzindo uma abordagem centrada na minimização 

da pandemia, na desqualificação das medidas de contenção, na naturalização da morte e na 

suposição de uma espécie de teoria da conspiração. 

Contraditoriamente a aceitação e com postura de minimização do Vírus Covid 19 

expressa pelo presidente Bolsonaro, até a presente data, o Ministério da Saúde contabilizou 

mais de 660 mil óbitos (BRASIL,2022). Outra contradição marcante neste governo, apesar de 

ser consenso entre especialistas sobre a eficácia da vacina, o presidente coloca inexistente tal 

eficácia, ainda lança mão de fake News sobre o  tema como aponta o (CNS,2021) onde cita um 

verdadeiro show  de horrores, pois  no momento em que o país começa a ver a queda 

consistente do número de mortes e internações por Covid-19, prova inconteste dos efeitos 

protetivos da ampla vacinação, Bolsonaro retoma sua usual prática de inculcar o medo, de 

mentir e de atacar à ciência. Numa encenação que parece não ter fim, o presidente estabeleceu 

uma correlação falsa entre a conclusão do esquema vacinal, com a administração da 2ª dose, 

com o desenvolvimento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, a Aids. 

 Em um estudo de orçamento público, realizado pela a autora Behring (2021) aponta 

que sob os números, é certo que temos mais destruição e morte: a letalidade. Em plena 

pandemia ainda descontrolada no país, os cortes de gastos nas políticas públicas se 

aprofundam. A saúde perdeu cerca de 2 bilhões de reais, sendo que a pesquisa de três 

programas da FIOCRUZ, por exemplo, e que tem sido decisiva no combate à Covid-19 e 

produção de vacinas, perdeu cerca de 10 milhões de reais. A referida autora, retrata que o TCU 

vem sinalizando um curso de paralisação do Estado brasileiro, frente à asfixia do orçamento em 
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2021 e com tendência de continuidade em 2022. O orçamento federal de 2021 foi sancionado 

com um corte de quase 30 bilhões de reais nos gastos discricionários – de manutenção e 

investimentos nas políticas públicas.  

Vislumbra-se que a lista de perdas em investimento nas políticas públicas é extensa, e 

que não são apenas cifras, sob os números, há milhões de pessoas com necessidades não 

atendidas, algumas delas no limiar da vida e da morte neste pobre país rico, de imensas 

desigualdades de classe, gênero e raciais, e de heterogeneidade estrutural e regional. Portanto, 

para além do contexto pandêmico, há que pensar na letalidade intrínseca à condução da 

economia política brasileira movida pela lógica da “austeridade” ultraneoliberal para as 

maiorias; e pelo privilegio e remuneração compulsória e farta de uma parcela ínfima, 

sanguessuga do fundo público. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A crise mundial cujo estrangulamento ocorreu em 2008, aprofundou na particularidade 

brasileira a resposta neoliberal através da redução da função social do Estado, ampliando o 

mercado econômico, legitimando e dando encaminhamento às privatizações, a focalização, e o 

ajuste fiscal se materializando em um Estado de desproteção social. Como já mencionado a 

política neoliberal e suas nuances, se instaurou aqui no Brasil desde a década de 90. Com 

recorte histórico a partir dos governos Temer e Bolsonaro, aqui nessa seção já referidos, nota-

se o aprofundamento do neoliberalismo e de medidas de austeridade fiscal, avançando as 

privatizações, desfinanciamento das políticas sociais, expropriação de direitos sociais e 

mudanças nos marcos legais, que tem se materializado na regressão dos direitos conquistados 

constitucionalmente. 

Todos os problemas sociais e econômicos agravaram-se ainda mais no período de 

pandemia, notoriamente o governo brasileiro vem respondendo de forma muito tímida aos 

problemas decorrentes da crise sanitária e está indo num caminho que não contribui para uma 

rápida saída dela. Os trabalhadores formais e informais precisam de programas sociais que 

gerem emprego e renda, promovam uma melhoria nas condições de habitabilidade das 

comunidades e dos assentamentos precários, bem como necessitam de proteção social.  
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Nesse cenário de governo, sob a direção ultraneoliberal, a ofensiva capitalista vem em 

busca do valor, referenciando-se em ajustes e medidas de austeridade, através da 

Contrarreforma do estado, com destaque para a apropriação do fundo público e 

mercantilização das políticas públicas. A necropolítica se impôs com nitidez no governo 

Bolsonaro, em meio à grave crise econômica e à pandemia viral, o governo brasileiro continua 

com sua política de morte contra a classe trabalhadora. 
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