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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O desenvolvimento socioeconômico é uma
forma de abordagem econômica, sintetizada pelo economista indiano Amartya Sen (2000, p. 17), na
forma do Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDH) que considera como importantes, outros
fatores além da renda. Dessa maneira, diversos outros fatores podem ser considerados, embora Sem,
no IDH considere os macro indicadores: educação saúde e renda (MARQUES, 2010, p.120). É neste
cenário econômico de observação ampla, que reside o problema de pesquisa deste estudo, a saber:
em que extensão a Constituição Federal, dispõe de mecanismos adequados para a promoção do
desenvolvimento socioeconômico brasileiro? A Constituição Federal de 1988 garantiu uma gama de
direitos, que vão de encontro com as ideias propostas por Amartya Sen, tais como os direitos sociais
(art. 6º), a ordem econômica (art. 170), a seguridade social (art. 194), a educação (art. 205) e a
preservação do meio ambiente (art. 225). Em complemento à ideia de que a Constituição busca
garantir o desenvolvimento, para além do viés econômico, Hecktheuer, e Lourenço (2019, p.398),
citam que “a Constituição incorpora a concepção do desenvolvimento o aspecto socioambiental”.
Rabelo (2013, p. 89), por seu turno, observa que deve ser feito uma conciliação entre o mínimo
existencial - valor mínimo para garantir a sobrevivência do ser humano - e a reserva do possível montante de recursos estatais disponíveis para a prestação dos direitos constitucionalmente previstos.
MATERIAL E MÉTODOS: o método adotado ao presente trabalho é o analítico-normativo, vez
que parte da análise dos direitos constitucionalmente previstos para se chegar ao resultado concreto.
A técnica de pesquisa por sua vez, é pautada pelo tipo exploratório e bibliográfico, tendo como
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principais referências a Constituição Federal e o economista Amartya Sen. RESULTADOS E
DISCUSSÕES: Observou-se que tal como o modelo de análise econômica proposta por Amartya
Sen, o texto constitucional buscou garantir, através de direitos, principalmente aqueles dos artigos
supracitados, um mínimo existencial para prover ao cidadão, níveis aceitáveis de qualidade de vida,
porém, tal prestação esbarra na reserva do possível, não se concretizando plenamente.
CONCLUSÃO: Em resposta ao problema de pesquisa (em que extensão a Constituição Federal,
dispõe de mecanismos adequados para a promoção do desenvolvimento socioeconômico brasileiro?),
tem-se que os mecanismos constitucionais são adequados, porém limitados, em virtude da existência
da reserva do possível que acaba por limitar a eficácia dos direitos constitucionalmente assegurados.
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