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RESUMO 
 
Este estudo tem como objetivo principal, dialogar sobre a 
relação estreita entre a pobreza e a organização político-
econômica atual, reconhecendo nas formas de seu 
enfrentamento gestadas pelos organismos multilaterais no 
neoliberalismo, traços conservadores do pensamento pós-
moderno. O estudo utilizou como metodologia a pesquisa 
documental e bibliográfica, dentro do que propõe a pesquisa 
qualitativa. Concluímos, portanto que o enfrentamento à 
pobreza na esfera do capital é inviável, pois como pôde ser 
analisado, o Estado, ao enfrenta-la com a conjuntura 
neoliberal, finda por reproduzi-la, legitimando a desigualdade 
do sistema, findando suas ações não no enfrentamento efetivo, 
mas no alívio à pobreza. 
 
Palavras-chave: Pobreza. Pós-Modernidade. Neoliberalismo. 
Fundo Público. 
 
 
ABSTRACT 
 
This study has as its main objective, to talk about the close 
relationship between poverty and the current economic-political 
organization, recognizing in the forms of solving them gestated 
by multilateral organisms in the neoliberalism, conservative 
traits of the postmodern thought. The study used documentary 
and bibliographical research as methodology, within which 
proposes the qualitative research. We conclude therefore that 
the combating against poverty in the sphere of capital is 
unfeasible, because how could be analyzed, the State, to face it 
with the neoliberal context, ends to reproduce it, legitimizing 
inequality of the system, ending their actions not on effective 
combating, but in relieving to poverty. 
 
Keywords: Poverty. Postmodernism. Neoliberalism. Public 
Fund. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É sabido que a pobreza não é uma realidade nova no Brasil, entretanto, tem sido 

perceptível no país, principalmente a partir da década de 1990, um agravamento dos seus 

níveis, em virtude da ampla dimensão e adesão que a ofensiva neoliberal conseguiu. Para 

realização do estudo sobre a pobreza, é importante concebê-la como um fenômeno 

estrutural, inerente ao sistema capitalista, sendo produzida e reproduzida na esfera desse 

sistema como uma expressão da Questão Social - que é resultante do movimento de 

correlação de forças entre classes na sociedade -, bem como sendo também um 

desdobramento da desigualdade social gestada nesse movimento, que permeia as relações 

sociais atualmente.   

Partindo dessas análises conjuntural e estrutural sobre a pobreza, a pesquisa 

busca compreender como os fundamentos neoliberais são reproduzidos nos programas de 

seu enfrentamento, promovidos pelo Banco Mundial, visto que, o Banco é uma das maiores 

agências de fomento a programas de desenvolvimento, atualmente.  

Desse modo, buscamos analisar a concepção de pobreza presente nesses 

programas, e como os organismos multilaterais, próprios da conjuntura neoliberal, 

compreendem a pobreza. Outrossim, visto que o neoliberalismo consiste num projeto 

político e econômico de legitimação do poder das elites, esse estudo também busca a 

compreensão de como os elementos neoliberais limitam o enfrentamento e reproduzem a 

pobreza. Ademais, a pesquisa pretende contribuir com os debates atuais sobre a pobreza, 

visto que, ainda é uma pauta latente na sociedade, enquanto construção econômica e 

histórica.     

Portanto, este estudo abarca, em linhas gerais, o debate sobre a 

multidimensionalidade da pobreza, partindo do pressuposto que este fenômeno não se 

desenvolve apenas pela ausência de renda, ou na esfera do consumo, mas, é resultado 

também, da falta de acesso a direitos, políticas públicas e entre outros. Assim, esta 

pesquisa se faz importante por dialogar sobre a relação estreita entre a pobreza e a 

organização político-econômica atual, reconhecendo nas formas de enfrentamento à 

pobreza gestadas pelos organismos multilaterais no neoliberalismo – o qual tem como 

proposta a refilantropização dos direitos e serviços públicos através das privatizações 

destes – traços conservadores próprios do pensamento pós-moderno. Para tanto, o estudo 

utilizou como metodologia a pesquisa documental e bibliográfica, dentro do que propõe a 

pesquisa qualitativa.  



 
 

 
 

                  

 

2  O PENSAMENTO PÓS-MODERNO E A POBREZA 

 

Podemos conceber a Pós-Modernidade como uma construção histórica gestada 

na sociedade capitalista, a qual se inicia como um movimento artístico-literário, mas que 

finda por se desdobrar também, na cultura, nas ciências, na economia entre outros. 

Segundo Perry Anderson (1999, p. 9-10)  

Assim também a ideia de um “pós-modernismo” surgiu pela primeira vez no mundo 

hispânico, na década de 1930 [...] Frederico de Onís, quem imprimiu o termo 

postmodernismo. Usou-o para descrever um refluxo conservador dentro do próprio 

modernismo (...).  

Compreendendo, portanto, a Modernidade como um avanço, no sentido da 

valorização do homem, de sua racionalidade e da ciência, identificamos os traços 

conservadores mencionados por Anderson (1999), quando compreendemos nas 

características gerais da Pós-Modernidade, uma ressignificação dos valores precedentes da 

Modernidade. Sobretudo, o pós-modernismo não pode ser pensado fora das condições 

estruturais da sociedade. Deste modo,  

Para analisar o sentido da chamada pós-modernidade faz-se necessário demarcar o 

seu início no processo de desenvolvimento do capitalismo. É sob este prisma que 

utilizaremos a periodização proposta por Santos (1993), que divide o 

desenvolvimento capitalista em três estágios: o primeiro é o período que cobre todo 

o século 19, chamado de capitalismo liberal. O segundo tem início no final do século 

19 e alcança seu pleno desenvolvimento no período entre guerras e nas primeiras 

décadas depois da Segunda Guerra Mundial. O terceiro período inicia-se no final da 

década de 60 e é o que vem sendo chamado de pós-moderno. (Santos 1993 apud. 

Nogueira 2003, p. 183) 

O principal expoente da pós-moderno da economia, se dá no atual processo de 

transformação, no qual são gestadas novas formas de acumulação, sobretudo, valendo 

destacar sua intensa articulação com o processo de Reestruturação Produtiva da economia, 

intensificado a partir da década de 1970. Em outras palavras, temos como expressão 

econômica da Pós-Modernidade, o neoliberalismo.  

Podemos compreender o processo de neoliberalização, segundo David Harvey 

(2012, p. 27) “como um projeto utópico de realizar um plano teórico de reorganização do 

capitalismo internacional ou como um projeto político de reconhecimento das condições da 

acumulação do capital e de restauração do poder das elites econômicas”.  

O neoliberalismo foi, sobretudo, o retorno das práticas conservadoras do 

liberalismo clássico, que haviam sido substituídas no keynesianismo, e dentro da sua 

ortodoxia na reafirmação dessas práticas liberais, o neoliberalismo foi um movimento de 

restauração e legitimação do poder de classe, e segundo David Harvey (2012, p. 17) 

foi um tipo particular de aparelho de Estado cuja missão fundamental foi criar 

condições favoráveis à acumulação lucrativa de capital, pelos capitalistas 



 
 

 
 

                  

domésticos e estrangeiros. (...) As liberdades que ele encarna refletem os interesses 

dos detentores de propriedade privada, dos negócios, das corporações 

multinacionais, e do capital financeiro.” 

O modo com que o neoliberalismo altera as bases econômicas da sociedade 

ficou historicamente conhecido. Dentre as principais pautas defendidas nesse projeto 

societário, por Hayek – seu principal pensador –, Luana Siqueira (2013) cita em seu livro, 

como as principais: a reassunção do “Estado Mínimo” e do “Livre Mercado”, ou seja: 

estavam em pauta a liberdade individual (de mercado) e a não-intervenção estatal na 

economia e nas relações da sociedade civil. David Harvey afirma também que “efeitos 

redistributivos e uma desigualdade social crescente tem sido, de fato, uma característica tão 

persistente no neoliberalismo que podem ser considerados estruturais em relação ao projeto 

como um todo.” (HARVEY, 2012, P. 26). 

A concepção de pobreza gestada na ortodoxia liberal de Hayek, é mensurada 

pela capacidade do indivíduo se manter nas relações de livre concorrência e no mercado, 

conforme afirma Siqueira (2013, p. 78) 

A discussão sobre as causas da pobreza se fundamenta nos princípios liberais, 

sendo considerada, portanto, resultado da livre concorrência do mercado, onde o 

menos qualificado fracassa nas disputas. A pobreza, com isso, é vista como questão 

de responsabilidade individual, contudo a desigualdade é necessária, pois funciona 

como um motor que impulsiona o desenvolvimento. Pobre é, para Hayek, aquele 

que fracassa na livre concorrência do mercado. 

Percebe-se portanto, a partir disso, a estreita relação que a concepção de 

pobreza e seu enfrentamento no neoliberalismo estabelece com a concepção pós-moderna, 

que, nas ideias de Siqueira (2013), a pobreza na leitura pós-moderna se diferencia das 

demais concepções, pois se dá não pelos fundamentos estruturais do capitalismo, mas pela 

percepção de pobreza que cada um tem de si. Desse modo, compreende-se que, no 

neoliberalismo, a pobreza deve ser enfrentada numa ação emergencial do Estado, 

sobretudo, deve ser enfrentada pelo mercado e através da filantropia, da benemerência e da 

sociedade civil organizada. 

É neste aspecto que concebemos o neoliberalismo como expressão econômica 

da Pós-Modernidade: no sentido de que a condição Pós-Moderna de individualidade e 

conservadorismo aparecem explícitas na conjuntura econômica contemporânea, 

ressignificados, sobretudo, nas concepções de pobreza e suas formas de enfrentamento, 

que remetem à filantropia e às ações paliativas da sociedade.  

 

2.1 O protagonismo dos organismos multilaterais como alternativa Pós-

Moderna/neoliberal: o Banco Mundial e sua parceria com o Brasil 

 



 
 

 
 

                  

As décadas de 1980 e 1990 foram marcantes para o Brasil, considerando que 

este foi um período de expansão de direitos, mediante a conquista da Constituição Federal 

de 1988, fruto de um longo processo de luta dos Movimentos Sociais. Este documento foi 

um divisor de águas na história política do Brasil, tendo em vista suas prerrogativas de 

participação e controle social, garantia de direitos sociais como a seguridade social, e entre 

outros aspectos, que legitimaram o processo lento e gradual de reabertura política brasileira, 

pós Ditadura Militar (1964-1985).  

Na contracorrente dessas conquistas, desenvolvia-se no país o projeto 

econômico neoliberal, que representou um retrocesso ao conservadorismo nas conquistas 

sociais, a exemplo do enfrentamento à pobreza, que seria de responsabilidade estatal, se 

reduziu, principalmente à ação do mercado (muitas vezes em relações híbridas com o 

Estado) e da sociedade civil, ao passo que, na perspectiva de minimização estatal, 

especialmente os grandes organismos multilaterais tem assumido a responsabilidade do 

enfrentamento à pobreza, a exemplo do Banco Mundial, conforme afirmam Raichellis e 

Behring (2006) 

Nesse modelo, o social é fortemente constrangido e determinado pelo econômico. 
Este é o pesado legado a ser enfrentado: o da subordinação do social aos 
interesses do capital financeiro. Restringem-se as possibilidades redistributivas e as 
políticas sociais reduzem-se a ações pontuais e compensatórias dos efeitos 
deletérios provocados pela política econômica. Essa orientação "é reforçada pelas 
agências multilaterais, a exemplo do Banco Mundial, que prevêem redes de 
segurança ou de proteção social para as vítimas do ajuste inevitável, introduzindo, 
inclusive, cláusulas sociais nos acordos de empréstimos ao Terceiro Mundo, como 
fez o FMI com o Brasil, em 1999" (Behring, 2003: 253 apud. Raichellis, 2006, p.24). 

O Banco Mundial, criado em 1944 para reconstrução do Banco Internacional 

para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)2, tem atuado, de acordo com seu objetivo 

primordial, na redução da pobreza, estabelecendo parcerias com países, na promoção de 

projetos e programas atuantes no que tange à pobreza. A exemplo dessas parcerias que o 

Banco Mundial estabelece, está a parceria com o Brasil, a qual se dá pelo financiamento de 

projetos, nas mais diversas áreas. 

Numa breve análise do último relatório de parceria estratégica ou Country 

Partnership Strategy (CPS), entre o Banco Mundial e o Brasil (2012-2015), que firmam a 

parceria entre o Banco Mundial e o Brasil, sendo esta renovada de quatro em quatro anos, e 

objetivam financiar e promover projetos, no Brasil, que trabalhem voltados ao enfrentamento 

à pobreza, podemos observar elementos próprios do pensamento pós-moderno/neoliberal, 

presentes, sobretudo nos objetivos norteadores do relatório, dos quais podemos citar:  

Objetivo 1: Aumentar a eficiência dos investimentos públicos e privados; Objetivo 2: 
Melhorar a prestação de serviços públicos para famílias de baixa renda; Objetivo 3: 
Promover o desenvolvimento econômico regional; Objetivo 4: Melhorar a gestão 

                                                           
Outras informações mais detalhadas sobre o histórico do Banco estão disponíveis no site do Banco 
Mundial, em tradução original para o inglês: http://www.worldbank.org/en/about/history.  

http://www.worldbank.org/en/about/history


 
 

 
 

                  

sustentável de recursos naturais e a resiliência ao clima; (Country Partnership 
Strategy (CPS), 2012, p. 22) 

Estes elementos citados nos objetivos correspondem, sobretudo, a uma 

perspectiva mercadológica das finalidades dos projetos. Outros elementos analisados, foram 

do Resumo Executivo do Relatório, o qual é enfático na direção de se propõe realmente 

atender, conforme podemos observar, por exemplo, a seguinte afirmação do relatório: “A 

IFC3 continuará a responder às necessidades de um setor privado de rápido 

desenvolvimento com um conjunto de produtos competitivos de assessoria e financiamento” 

(Country Partnership Strategy (CPS), 2012).  

O corpo do relatório, de um modo geral, chama atenção, por, entre outros 

aspectos, mensurar a pobreza apenas pelo aspecto da renda, o que é característico da 

conjuntura neoliberal, que descarta a falta de acesso aos demais serviços sociais básicos 

como atenuante da pobreza, que deve ser concebida  

enquanto fenômeno estrutural, complexo de natureza multidimensional, relativo, não 
podendo ser considerado como mera insuficiência de renda é também desigualdade 
na distribuição da riqueza socialmente produzida; é não acesso a serviços básicos; à 
informação; ao trabalho e a uma renda digna; é não a participação social e política.” 
(Silva apud. Yazbek, 2012, p. 289) 

Isso é importante ressaltar, tendo em vista que os organismos multilaterais, 

através dessas parcerias, estabelecem relações híbridas com o Estado na oferta de 

programas e serviços, que deveriam ser de responsabilidade primordialmente estatal, 

configurando-se assim, a transferência de responsabilidade, bem como, financeirização dos 

direitos sociais.  

Um exemplo dessa relação híbrida direta entre o Estado brasileiro e o Banco 

Mundial, e de como este organismo interfere diretamente na gestão estatal, está no 

programa Second Bolsa Família (P101504)4, que em uma tradução literal, significa Segunda 

Bolsa Família. Este projeto tem como objetivo principal fortalecer o Programa Bolsa Família 

– um dos programas de transferência de renda “carros-chefes” do governo brasileiro –, com 

ferramentas de gestão que auxiliassem a gestão do programa.  

A partir dessa breve análise sobre o relatório de parceria estratégica entre o 

Banco Mundial e o Brasil, podemos situar em condições objetivas o debate sobre o 

enfrentamento da pobreza na perspectiva Pós-Moderna/Neoliberal, constatando que o 

Estado tem sido cada vez mais absenteísta de suas responsabilidades na garantia dos 

direitos, sobretudo no que tange à pobreza, que deve ser primazia deste o seu 

enfrentamento. 

                                                           
3
 IFC - International Financial Corporation 

4
 Mais informações sobre o programa Second Bolsa Família (P101504) estão disponíveis no site do 

Banco Mundial, através do link: : http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/LCR/2012/10/02/B771705983A8BDD1
85257A8B004CA207/1_0/Rendered/PDF/ISR0Disclosabl002201201349186222483.pdf  

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/LCR/2012/10/02/B771705983A8BDD185257A8B004CA207/1_0/Rendered/PDF/ISR0Disclosabl002201201349186222483.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/LCR/2012/10/02/B771705983A8BDD185257A8B004CA207/1_0/Rendered/PDF/ISR0Disclosabl002201201349186222483.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/LCR/2012/10/02/B771705983A8BDD185257A8B004CA207/1_0/Rendered/PDF/ISR0Disclosabl002201201349186222483.pdf


 
 

 
 

                  

  

2.2 O Fundo Público e sua relação com o enfrentamento à pobreza no Brasil em 

tempos neoliberais  

 

O debate sobre o Fundo Público e o enfrentamento à pobreza, sobretudo em 

sua relação com os organismos multilaterais, se faz cada vez mais necessário de ser 

realizado, de modo que, através do Fundo Público, o Estado brasileiro tem, dentro da lógica 

neoliberal, contribuído significativamente para manutenção da pobreza, na contramão de 

sua responsabilidade de enfrentamento desta.  

Como pôde ser analisado, o Estado tem sido cada vez mais minimizado de seus 

deveres legais no que concerne a garantia de direitos à população, em detrimento da ação 

do mercado neste âmbito. As privatizações dos serviços públicos e o financiamento de 

programas executados pelos grandes organismos multilaterais, como os do Banco Mundial, 

são exemplos concretos dessa transferência de responsabilidade. Como efeitos disso, 

podemos citar a precarização dos serviços públicos, a mercantilização dos direitos sociais, e 

a diminuição da figura do Estado, política e economicamente.  

Uma das vias que ocorre essa transferência no âmbito estatal, é através do 

Fundo Público, que, segundo Evilásio Salvador (2010, p. 607) 

O fundo público envolve toda a capacidade de mobilização de recursos que o 
Estado tem para intervir na economia, além do próprio orçamento, as empresas 
estatais, a política monetária comandada pelo Banco Central para socorrer as 
instituições financeiras etc. A expressão mais visível do fundo público é o orçamento 
estatal. No Brasil, os recursos do orçamento do Estado são expressos na Lei 
Orçamentária Anual (LOA) aprovada pelo Congresso Nacional. 

A Lei Orçamentária Anual, segundo a Constituição Federal de 1988, 

compreenderá “o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos 

a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 

instituídos e mantidos pelo Poder Público” (BRASIL, 1988).  

Compreendendo que o orçamento estatal se constitui como uma arena de 

disputas de interesses, é nele que ocorre a Desvinculação das Receitas da União (DRU), 

que, nas palavras de Salvador (2010, p. 626) 

transforma os recursos destinados ao financiamento da seguridade social em 
recursos ficais para a composição do superávit primário e, por consequência, a sua 
utilização em pagamento de juros da dívida. 

Em outras palavras, a DRU retira do dinheiro que seria destinado à políticas 

sociais como Saúde, Assistência e Previdência Social, e destina ao pagamento da dívida 

externa, ao passo que, esta, é contraída através de empréstimos e financiamentos com 

organismos internacionais, dentre os quais, está o Banco Mundial. No gráfico abaixo, dados 



 
 

 
 

                  

de 2014 sobre esta desvinculação explanam, de modo detalhado, sobre como está 

direcionado o Fundo Público no Brasil:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Gráfico 1 - Orçamento Geral da União (Executado em 2014) – Total = R$ 2,168 trilhão.  

     Fonte: Auditoria Cidadã da Dívida, 2015. 

 

Desse modo, de acordo com Evilásio Salvador (2010) 

Os valores pagos com juros e amortização da dívida nos quatro anos de execução 
do PPA 2004-07

5
 são duas vezes superiores ao montante do gasto da União com 

assistência social, saúde, trabalho, educação, cultura, direitos da cidadania, 
habitação, saneamento, gestão ambiental, organização agrária, desportos e lazer. 
(Salvador, 2010, p. 620)    

A partir do exposto, o que se põe em questão é, até que ponto o Estado deixa de 

responder aos interesses sociais na garantia de seus direitos, para corresponder aos 

interesses privados dos grandes organismos multilaterais, sobretudo, para corresponder as 

demandas neoliberais, considerando que este processo de desvinculação de receitas vem 

sendo cada vez mais recorrente e em maior escala, como afirma Salvador (2010, p. 626)   

"Relatório resumido da execução orçamentária do governo federal e outros 
demonstrativos" divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, com dados de 
2009, revela que a DRU desviou do Orçamento da Seguridade Social para o 
Orçamento Fiscal o montante de R$ 39,2 bilhões. Já foram surrupiados desde 2000 
mais de R$ 300 bilhões da seguridade social. 

No que concerne ao enfrentamento à pobreza, podemos afirmar, diante do que 

foi visto, que a interferência dos organismos multilaterais, a exemplo do Banco Mundial, tem 

                                                           
5
 PPA – Plano Plurianual  



 
 

 
 

                  

funcionado, de um modo geral, mais à reprodução do que ao enfrentamento da pobreza por 

dois aspectos: 1. Os programas não contemplam a população brasileira em sua totalidade, 

sendo estes seletivos e setoriais, o que nega à maior parcela da população pauperizada, o 

acesso à estes; 2. O Estado brasileiro, por meio dessa Desvinculação de Receitas da União, 

retira das políticas sociais o dinheiro que lhes garantiriam sua execução, para pagamento da 

dívida externa, inviabilizando a garantia desses serviços, que acabam sendo precarizados, 

muitas vezes, pela falta do financiamento. 

Desse modo, concebendo em termos gerais, a pobreza na leitura neoliberal, 

enquanto resultado da livre-concorrência, em que “fracassados” empobrecem, podemos 

estabelecer sua relação com a concepção de pobreza na pós-modernidade, na qual a 

pobreza, não é entendida, portanto, como produto da contradição/exploração do capital, 

mas como um fenômeno multidimensional, que apresenta dimensões culturais e subjetivas.  

Essa concepção de pobreza, portanto, que tem orientado seu enfrentamento, 

através dos mecanismos de mercado – como os organismos multilaterais –, bem como, 

através da sociedade civil, como já foi mencionado, não operando, portanto, na gênese 

estrutural desse fenômeno, mas na sua superficialidade, o que permite sua reprodução, a 

qual é necessária à manutenção do sistema.    

 

3 CONCLUSÃO 

 

No que tange aos programas do Banco Mundial em sua relação híbrida com o 

Estado, concluímos que eles caminham nessa perspectiva de enfrentar a pobreza na sua 

aparência, desconsiderando-a em sua multidimensionalidade nas condições objetivas de 

vida dos sujeitos, aprofundando, assim, suas raízes, as quais continuam a perpetuar a 

pauperização. Ademais, concluímos que eles refletem as prerrogativas pós-

modernas/neoliberais, nessa perspectiva de semiotização da pobreza e de seu 

enfrentamento.  

Assim, se faz necessário o aprofundamento do debate sobre a pobreza, sua 

gênese e reprodução na conjuntura neoliberal/pós-moderna, bem como das formas de seu 

enfrentamento, buscando assim, nos fundamentos da sociedade capitalista, e da conjuntura 

neoliberal vigente, a concepção de pobreza que os orienta.   

Podemos concluir, diante do exposto, que a pobreza é inerente ao sistema 

capitalista, ao passo que, seu enfrentamento na esfera do capital é inviável, pois como pôde 

ser analisado, o Estado, ao enfrenta-la com seus mecanismos de terceirização e 

financeirização de serviços e direitos sociais, finda por reproduzi-la, legitimando a 



 
 

 
 

                  

desigualdade do sistema, findando suas ações não no enfrentamento efetivo, mas no alívio 

à pobreza.  
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