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INTRODUÇÃO
Vindo de um regime militar e marcado por um modelo autoritário e desenvolvimentista, o
Estado brasileiro teve papel fundamental para a industrialização e o crescimento econômico
durante várias décadas. Com a decadência deste regime nos anos 1980, o país se encontrou
em uma crise social e econômica, suscitando uma série de interpretações e propostas para a
sua superação. Sendo assim, serão analisados dois eixos divergentes, muito presentes naquele
período, o projeto neoliberal e o democrático social.
Pensando nisso, vale lembrar que os anos 1990 foram marcados pelo processo de
globalização, fazendo com que fossem formuladas novas demandas econômicas, sociais e
políticas. Nesse contexto, é enunciado o chamado Consenso de Washington, no qual, os
Estados Unidos e instituições como o FMI (Fundo Monetário Internacional) e Banco
Mundial, passaram a intervir diretamente nas economias latino-americanas para implantar
políticas neoliberais (Batista, 1994). Além do mais, com a globalização, o mercado, enquanto
instituição, passou a ter uma força ainda maior, solidificando seu papel de regulador da
economia e incentivando cada vez mais a livre concorrência, de modo que a soberania dos
Estados fosse ultrapassada e estes se colocassem com uma postura menos intervencionista do
que em outros contextos históricos.
Segundo Bresser Pereira (1997), devido às mudanças trazidas pela globalização, o Estado
brasileiro estava crescendo de maneira distorcida, de modo que não se mostrava mais capaz
de proporcionar um crescimento econômico para o país. O cenário, nos anos 1980, era de
uma crise fiscal generalizada, sendo assim, o diagnóstico era de que o aparelho estatal estava
com problemas, de modo que fosse posto como um obstáculo para a superação dos conflitos.
Nessas condições, o discurso neoliberal foi apresentado, no início dos anos 1990, como uma
espécie de salvação e até utopia para a população. Como descreve Bresser Pereira (1998),
defendendo a liberdade dentro dos limites e mecanismos democráticos, os neoliberais não se
afirmavam como liberais clássicos, na medida em que falavam de um Estado social-liberal
que propiciaria além do próprio desenvolvimento econômico, com a liberalização do
mercado, o desenvolvimento social.
Em contrapartida, ainda em meados dos anos 1980, os movimentos de esquerda tinham uma
visão otimista para o fim daquele regime que havia sido tão opressor. Ideais de democracia
eram debatidos e pensava-se em sua consolidação, integração social e alargamento do sistema
político. E, em 1988, o país teve a promulgação da Constituição Cidadã. Era incluído em seu
projeto a implementação de mecanismos democráticos, o reconhecimento de direitos sociais e



instrumentos para efetivá-los, a formulação de políticas públicas para o alargamento do
exercício de cidadania, e dessa forma uma democratização para além do Estado
(Dagnino,2004).
Dessa forma, nota-se nesse período uma nascente disputa de espaços entre dois projetos
distintos, sendo eles o processo de redemocratização e o neoliberalismo. Contudo, Dagnino
(2004) ressalta que a abertura política, os movimentos sociais e o exercício da cidadania
perderam, naquele momento, espaço de atuação na esfera pública, justamente pelos efeitos da
promoção do projeto neoliberal que, com a redução do Estado, visava retirar seu papel de
compromisso com estas esferas. Dessa forma, foi se reafirmando um modelo de cidadão
consumidor, dentro da lógica de mercado, essencial para o neoliberalismo. O acesso e o
exercício da cidadania passaram a ser relacionados ao acesso a bens de consumo, com o que,
dada a realidade de extrema desigualdade no Brasil, tornava o seu exercício limitado a apenas
uma parcela da população (Dagnino, 2004).
Em contraste, observa-se, nos dias de hoje, que, diferente de sua antiga face, o projeto
neoliberal, não utiliza necessariamente de mecanismos democráticos para agir: sua cepa
conservadora tem vindo à tona em âmbito global e local (Gonçalves, 2018). No caso
brasileiro, desde o impeachment de Dilma Rousseff em 2016 e o início do governo Temer, os
movimentos autoritários associados ao neoliberalismo ganharam cada vez mais força. A
precariedade das liberdades democráticas se escancarou com medidas de precarização do
trabalho, como ocorreu através da Reforma Trabalhista de 2017, com o constante ataque às
comunidades LGBTQI+ pelo próprio governo e na marginalização dos movimentos sociais,
como do MST (Boito Jr, 2017; Gonçalves e Machado, 2018).
A concepção minimalista da ação política na sociedade civil faz parte deste projeto
neoliberal, que propõe um Estado que se abstém de seu papel, que deveria ser fundamental,
de garantidor dos direitos individuais e da satisfação das necessidades básicas (Santos, 1994).
Com isso, a privatização de direitos torna-se naturalizada, o acesso aos direitos passa a ser
visto como um privilégio, cujo acesso se torna cada vez mais difícil, e sua efetividade não é
mais reivindicada publicamente, visto que uma grande parte da população deixa de se
enxergar como agente da cidadania (Nogueira, 2003). Percebe-se, portanto, que atualmente o
exercício do cidadão neoliberal possui uma conotação individualista, que não só o afasta do
Estado e o aproxima do mercado, mas que o coloca em condições sociais precárias e o
subordina a uma competição feroz que assume a feição de uma luta pela sobrevivência de
caráter social-darwinista (Gonçalves e Machado, 2018). O cidadão não aparece no projeto
neoliberal mais tanto como um consumidor potencial, mas, empobrecido e precarizado, e é
representado como um risco, dado o seu potencial de mobilização política democratizante ou
de atuação em protestos sociais contra uma ordem econômica que o exclui.

METODOLOGIA
Para a realização do projeto foi utilizada uma metodologia qualitativa de pesquisa, visto que
os objetivos, de maneira geral, consistem em entender qual era o modelo de cidadão
idealizado durante os anos noventa e compará-lo com o dos dias de hoje.
Inicialmente foram analisadas diferentes referências bibliográficas, selecionadas a partir do
tema escolhido: A noção neoliberal de cidadania: uma comparação entre os anos 90 e a
atualidade. Dessa forma, a seleção bibliográfica contou com as bases de dados Google
Acadêmico e Scielo, filtrando as pesquisas com as palavras-chave neoliberalismo, cidadania



e reforma do Estado. Ademais, a partir dos textos selecionados, foram levantadas questões
para mapear os argumentos dos autores, como: Qual o propósito da reforma do Estado?
Como ela afetou na cidadania? Como a cidadania dos anos 90 se difere da atual? Por
último, é importante ressaltar que houve um foco em textos de autores do início a meados dos
anos 1990, pensando na questão da ascensão do neoliberalismo e reforma do Estado, e já para
pensar sobre a cidadania, autores que escreveram sobre a transição democrática de 1988 e
sobre a questão da cidadania no Brasil.

RESULTADOS E DISCUSSÃO.
Pensando na disputa de espaços existente no início dos anos noventa, Marco Aurélio
Nogueira e Marilena Chauí (2007) escrevem sobre como era pensado o pós constituinte de
1988 em relação à cidadania. A proposta era de uma democracia fundamentada na cidadania,
definida como uma “progressiva incorporação de grupos e indivíduos a novos e mais
elevados padrões de vida em comunidade. Tal incorporação se dá especialmente sob a forma
de direitos e garantias.” (Nogueira, 1999, p.61-62). Desse modo, pensava-se em um cenário
no qual o Estado brasileiro se fortalecesse de forma que conseguisse dar conta das demandas
sociais, visto que se prezava por um desenvolvimento da cidadania, através da maior
participação da própria sociedade civil nos processos decisórios, da criação de novos direitos
e também na incorporação de outros grupos na própria sociedade.
Contudo, com os processos de neoliberalização já mencionados anteriormente o cenário se
mostrou completamente diferente. Com a globalização houve mudanças drásticas com a
necessidade de respostas imediatas, o Brasil, que acabava de sair de uma ditadura e passava
por um processo de redemocratização, não consegue sustentar tantas demandas. Dessa forma,
Nogueira (1999) explica que não foi possível consolidar a democracia ética e culturalmente,
justamente devido àquela modernidade que se aproximava tão rapidamente e que trazia
consigo uma série de propostas completamente diferentes, de modo que priorizou-se atender
às demandas do mercado, deixando o processo de redemocratização, ideologicamente
falando, de lado.
A reforma neoliberal do Estado no Brasil, em relação aos direitos de cidadania, pensava
apenas em meios de transformar o acesso a serviços públicos mais eficientes, serviços estes
que passaram por uma série de processos como privatizações, terceirizações, publicizações,
reduções e desregulamentação de diversas instituições. Portanto, adota-se uma perspectiva de
que a cidadania se trataria apenas do consumo destes serviços e através de medidas técnicas e
pragmáticas, não havendo uma proposta de ampliação de direitos ou oportunidades.
O cidadão passa a ser visto como se fosse um consumidor e o Estado uma espécie de empresa
que fornece aquele produto de que necessita, logo uma lógica de mercado. Ademais, com a
reestruturação, e com os processos acima mencionados, o Estado acaba reduzido, de modo
que diversos serviços fossem deixados na mão de iniciativas privadas e também se tornasse
mais difícil seu acesso para a população. Sendo assim, intensificam-se desigualdades e
questões que deveriam ser coletivas tornam-se problemas individuais, destacando, portanto,
uma divisão entre a sociedade civil e o Estado enquanto provedor de necessidades.

CONCLUSÃO



Pensando nas exposições anteriores, o que se pode concluir é que o que ocorreu foi que a
democracia não se tornou um valor, tornou-se apenas política, técnica, gerando uma sensação
de não representação na população, de forma que a proposta dos neoliberais se encaixasse
bem naquele momento. Segundo Chauí (2018), a criação de direitos é o coração da
democracia, e esta por sua vez não se restringe ao Estado, mas a toda uma sociedade, a
sociedade democrática. Sendo assim, uma vez que não se instaura um apreço pela democracia
e por seus ideais como um todo, a cidadania tal qual eles pensavam também é diretamente
afetada. Nota-se que, quando se altera a lógica de atuação do Estado, ele perde sua
legitimidade enquanto responsável pelo cumprimento de políticas estatais destinadas ao
campo social e, nesse processo, a cidadania se expande para além dos limites estatais, o
desresponsabilizando por seus aspectos, ou seja, pelas questões sociais (Nogueira, 2007).
Deste modo, Gonçalves (2018), descreve um pouco sobre as consequências desse processo e
o caráter autoritário do neoliberalismo atual. Não apenas, mas com grande destaque, as
intervenções militares de 2017, nas comunidades do Rio de Janeiro, expressam (ou
manifestam) bem este caráter. Através da legitimação do aparato repressivo estatal e de
discursos de combate à violência, foi possível a criação de um inimigo a ser combatido e de
um consenso social o qual mascara o caráter autoritário do neoliberalismo (Gonçalves, 2018).
Dessa forma, o Estado neoliberal se utiliza da força militar para reprimir a população e os
movimentos sociais, decidindo quais são as vidas que valem a pena sustentar. Assim, é
preciso notar que o que começou, nos anos 90, como um processo de precarização de direitos
e de marginalização de setores da sociedade, através de um novo significado de o que era ser
cidadão, agora reflete em uma situação violenta, na qual o próprio Estado se volta contra a
vida dos que se situam fora do modelo de cidadania. 
Ademais, deve-se olhar para a proposta neoliberal não como uma tentativa de diminuição do
Estado, mas sim uma subordinação do Estado para com o capital, mascarado de delimitação.
E esse novo modelo responde também a um novo modelo de capitalismo, que apresenta
novas características, como o desemprego estrutural, que se torna uma necessidade para a
acumulação de capital e desmobiliza as classes enquanto tais. É um processo generalizado de
terceirização, num processo de fragmentação, e a transnacionalização da economia, onde o
Estado perde sua figura de protetor do território nacional. Todas essas características,
implicam em um encolhimento do espaço público e no alargamento do espaço privado, sendo
este de interesse do mercado (Chauí, 2018).
Assim, fala-se em “totalitarismo neoliberal”, pois a realidade hoje impõe uma
homogeneidade econômica, política e cultural. O Estado é absorvido pela sociedade, de modo
que as instituições tornem-se um tipo específico de organização, a empresa. Portanto, é
partindo do pressuposto de que “a sociedade democrática institui direitos pela abertura do
campo social à criação de direitos reais novos e à ampliação e garantia de direitos existentes”
(Chauí, 208, p. 231), e que hoje a seguridade social no Brasil encontra-se extremamente
afetada, com, por exemplo, a existência de milhões de pessoas vivendo com insegurança
alimentar no Brasil, que se torna possível caracterizar o neoliberalismo como autoritário, pois
ele retira os papéis do Estado, fazendo com que a criação de novos direitos e o acesso a eles
sejam negados, jogando os indivíduos contra si mesmos em uma disputa generalizada por
esse acesso.
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