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RESUMO 

 

O objeto desta pesquisa, consiste em apresentar uma análise crítica acerca do conceito de 

emancipação presente nos discursos oficiais sobre a família contemporânea, a partir dos 

desdobramentos do Bolsa Família.  Programa do governo federal de transferência de renda, 

destinado às famílias circunscritas aos limites da pobreza e da miséria absoluta, com o 

propósito de promover-lhes a emancipação. Este texto expõe o projeto de emancipação 

política situando-o na processualidade histórica, a qual vem demarcada pela incursão da 

ofensiva neoliberal e na pós-modernidade. Estas, constituídas como as principais expressões 

de sócio-reprodutibilidade do capital em face do esgotamento da sociabilidade burguesa. 

Nesse cenário, a família contemporânea emerge como o principal eixo de provisão social 

privado, ao mesmo tempo em que o governo neoliberal brasileiro promove medidas que 

implicam na desregulamentação estatal na vida social, transferindo a produção de bens e 

serviços para a esfera privada. No entanto, a dimensão contraditória na qual está inserida essa 

instância de sócio-reprodutibilidade, oculta a sua incapacidade de prover as condições 

necessárias para a existência de homens e mulheres.  Nestes termos, as aproximações 

sucessivas com o objeto de estudo, permitem visualizar que na relação entre a aparência e 

essência dos processos de sociabilidades contemporâneos, está configurado o espectro de uma 

crise de sócio-reprodutibilidade do capital. A capturação da subjetividade da classe 

trabalhadora se apresenta, então, como alternativa possível que conduz à passivização à 

ordem do capital, mediante aparência de emancipação humana.  Por se tratar de pesquisa 

documental sobre o Programa Bolsa Família, recorremos de forma complementar à pesquisa 

bibliográfica sobre  assuntos pertinentes ao Programa. O processo de investigação sobre a 

análise do Programa Bolsa Família tem caráter qualitativo apreendido a partir da legislação 

que instituiu o referido programa, considerando o movimento sócio-histórico que culminou na 

sua criação. Para apreendermos criticamente tal movimento ancoramos nossas análises nas 

categorias fundamentais do pensamento marxiano  por entendermos que,  mediante análise 

dialética é possível elucidar as contradições do projeto emancipatório sob a égide do capital. 

 

Palavras chaves: Bolsa família. Emancipação política. Emancipação humana. Crise de 

sociabilidade. 
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ABSTRACT 

 
The aim of this paper is to present a critical analysis about the concepts of emancipation that 

are present in the official discourses about contemporary families, based on the consequences 

of Bolsa Família. It is a federal government program which involves money transferring to 

families which are considered poor or absolutely miserable, with the purpose of promoting 

emancipation. This text exposes the political emancipation program, locating it in historical 

process, which is delimited by the incursion of the neo liberal offensive and post modernity. 

These ones are the main expressions of social reproducibility of the capital, facing the 

degeneration of the burgess society.  In this scenery, the contemporary family turns out as the 

main axle of the private social provision, at the same time that the Brazilian neo liberal 

government promotes actions that imply the state disregulation of social life, transferring the 

goods and services production to the private area. However, the contradictory dimension in 

which this social reproducibility instance is, actually hide its incapacity of providing the 

necessary conditions for the existence of men and women. Thus, the successive approaching 

with the object of study allows the visualization that in the relationship between appearance 

and essence of contemporary sociability processes, it is configured the spectrum of a crisis of 

social reproducibility of the capital. The capture of the subjectivity of the working class 

therefore means a possible alternative, which leads to passiveness, capital order, by means of 

the appearance of human emancipation. As it consists of a documental research about Bolsa 

Família program, we were also based on a bibliographical research on aspects referring to the 

program. The process of investigation about the analysis of the Bolsa Família Program has a 

qualitative character and it is raised from the legislation that instituted the referred program, 

considering the social and historical movement that culminates with its creation. To 

comprehend critically this movement, we based our analysis in fundamental categories of 

Marx way of thinking, because we understand that through the dialetic analysis it is possible 

to elucidate the contradictions of the emancipatory project under the shield of the capital. 

 

Key Words: Bolsa familia. Political emancipation. Human emancipation. Sociability crisis. 
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Toda auto-alienação do homem, de si mesmo e da natureza, 

manifesta-se na relação que ele postula entre os homens, para si 

mesmo e para a natureza.  

 

Karl Marx  
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s bases materiais do mundo ocidental, hoje, estão assentadas sobre relações 

sociais, que têm como expressão os ideais de consumo, posse de bens e 

serviços. Tais relações são explicitamente construídas em um cenário, cujo 

avanço tecnológico tem contribuído para o incremento da riqueza 

socialmente produzida. Se for verdade que o mundo consegue aumentar a produção de 

riqueza, não é menos verdadeiro o aumento do contingente de pobreza da mercantilização da 

vida. No que tange ao conjunto de necessidades humanas, os acontecimentos sociais, 

econômicos e políticos do século XX introduzem questionamentos sobre como os valores 

vigentes na sociedade podem produzir a degradação do ser social e a banalização da vida, ao 

mesmo tempo em que emerge o arcabouço jurídico-político-institucional que incorpora ao seu 

discurso, princípios universais. 

Liberdade, solidariedade, igualdade e fraternidade são palavras de ordem para 

democracia, cidadania, emancipação. Termos que foram adotados pelo atual projeto 

societário, com o fim de “promover justiça”, “autonomia dos indivíduos” e a “paz social”, na 

tentativa de humanizar o capital. No entanto, o resultado persiste em demonstrar que quanto 

maior o desenvolvimento tecnológico
1
 mais a humanidade encontra-se distanciada de si 

mesma. Isso é demonstrado pela intensificação da miséria e da desigualdade entre os povos. 

Nesta direção, existe uma visão de mundo que propõe inverter as relações do ser social para 

torná-lo alheio aos verdadeiros anseios humanos, conduzi-lo ao conformismo e passivização a 

uma ordem subalternizante. 

Há que se desvelar as determinações fundamentais que caracterizam a genericidade 

humana e suas formas de reprodução. Em outros termos, os elementos que demarcam o 

processo de tornar o homem/mulher no sentido genérico do ser, acabam sendo substancial 

para o entendimento de qualquer fenômeno social, do mesmo modo as determinações que se 

particularizam na sociabilidade contemporânea. Nesta direção, quando estudamos o 

movimento sócio-histórico identificamos profundas contradições. Estas suscitam uma 

                                                           
1
Não entendemos aqui que o desenvolvimento tecnológico é responsável pela contradição fomentada pelo 

processo de sociabilidade contemporâneo, mas um desdobramento do esgotamento das relações de produção que 

tem suas raízes na contradição entre o capital/trabalho, essência exploradora da ordem do capital. O processo de 

acumulação se alimenta dessa contradição e tem implicações nos processos de pauperização. Segundo José Paulo 

Netto e Marcelo Braz (2007), tais processos são desenvolvidos a partir das forças produtivas sob as relações 

sociais de produção capitalista.   

A 
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reflexão teórica sobre os processos de sociabilidade na esfera do capitalismo que tem no 

neoliberalismo e pós-modernidade
2
, novas expressões.  

Em linhas gerais, segundo Evangelista (2002), o pensamento pós-moderno 

significaria, simultaneamente, uma crítica e uma ruptura com a modernidade, com 

implicações que atingiriam desde a vida cotidiana até a produção do conhecimento social. 

Tem como característica a mistificação e ruptura da dimensão de totalidade da vida social no 

capitalismo contemporâneo. Supõe o conhecimento da sociedade pelo pluralismo 

metodológico, mediante entrecruzamento de diferentes paradigmas. Ao mesmo tempo em que 

rejeita a dimensão de totalidade por considerá-la abstrata
3
.  

Magalhães (2004, p. 77-83), explica que a concepção de pós-modernidade envolve a 

totalidade das relações sociais. Nela está entrelaçada a economia, a política, a cultura e a 

ideologia, por meio de uma proposta que tende a substituir o pensamento universal pelo 

microcosmo local, “particularizando não só o conhecimento, mas a própria condição humana. 

Este propósito tem por fim universalizar e pluralizar a tendência do consumo fácil em todas as 

esferas da atividade humana”.  

É relevante falar sobre a pós-modernidade porque a dimensão político-ideológico-

cultural está intrinsecamente articulada à racionalidade do capitalismo contemporâneo. No 

pensamento pós-moderno o que se propõe é um movimento de ruptura com o real. Para 

Evangelista (2002, p. 25), significa a “dessubstancialização do sujeito e desreferencialização 

do real”4.   Não há uma conexão com o processo sócio-histórico. Assim, quando se fala de 

emancipação, solidariedade, não se tem o aprofundamento do significado dos termos. Tem-se 

apenas a ênfase na dimensão político-ideológica dessas categorias.   

À guisa de exemplo, o que ocorre é que um conjunto de necessidades humanas são 

parcializadas e apresentadas muitas vezes como um significado particular de emancipação no 

projeto neoliberal. No entanto, a essência do significado de emancipação humana aponta para 

uma forma de sociabilidade onde todos, homens e mulheres são efetivamente livres. Na 

perspectiva da ontologia do ser social, constitui-se, portanto, como uma possibilidade objetiva 

sem antagonismos sociais, ante a impossibilidade absoluta do capital. Assim, a emergência 

desses conceitos apresenta-se “no plano do discurso”, a partir das proposições neoliberais. 

                                                           
2
 Segundo, Magalhães (2004, p. 63), a pós-modernidade é um fenômeno próprio da mundialização do capital, 

cuja gênese teórica não é nova, mas somente agora se mostrou capaz de plena realização.  
3
 Para maior aprofundamento da temática sob a perspectiva do pensamento marxiano, ver os trabalhos de Tonet, 

(2006), Souza, (2004) e Netto (2004). 
4
 Evangelista (2002, p. 25), explica que a realidade deixou de ser referência para produção do conhecimento, 

onde a representação simbólica do real passa a ocupar o lugar da realidade objetiva.  
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Desse modo, a tendência da pós-modernidade é a aplicação de tais conceitos se darem a partir 

de concepções fragmentadas, desconectadas da necessidade humana, sem o sentido 

ontológico do ser social. 

Em que momento ou em que espaço a emancipação humana – o enriquecimento 

pleno do ser genérico – se coloca como algo necessário e fundamental, se neste cenário da 

contemporaneidade o quadro da questão social, a síntese de sua expressão, constitui-se pela 

banalização da vida? Essa questão tem desdobramentos na vida social por estar 

intrinsecamente ligada ao enriquecimento/empobrecimento da essência humana. Requisito 

que se efetiva a partir das condições materiais de existência.  

Na medida em que ocorre a evolução/involução da organização da vida material, 

emergem contradições que vão comprometer todo o conjunto da sociedade. O impacto dessas 

mutações societárias, sua apreensão, sugere o rompimento de fronteiras, que vão além do 

debate filosófico, com puras abstrações do pensamento sem conexão com a realidade objetiva, 

situando-a nas incursões capitalistas do mundo contemporâneo. 

Essas mutações sugerem, portanto, uma reflexão articulada entre 

objetividade/subjetividade humana, entre as condições reais oferecidas pelo atual curso 

histórico e os seus rebatimentos na individualidade do ser social. A crítica sobre a relação 

entre as demandas postas pelo capital contemporâneo e a efetivação das reais necessidades do 

ser em sociedade, as quais são expressas pela capacidade física, material, espiritual de cada 

homem e de cada mulher para terem domínio sobre suas forças. 

Tais elementos nos fazem buscar novos horizontes, sem aderir a um debate 

estritamente epistemológico. Todavia, conduz-nos ao esforço de apreender as particularidades 

desse movimento que se traduz em um grande fosso social: uma crescente degradação da vida 

social apesar de todo o avanço das forças produtivas e das inovações tecnológicas.  Estas 

trazem, no seu interior, processos cada vez mais intensos de pauperização, que supõem 

desvelar quais os caminhos para enfrentamento e subversão de valores à ordem do capital. 

Assim, o campo de interesse para esta investigação é fomentado pela afirmação de 

Marx sobre a servidão humana
5
. Não se refere apenas ao trabalho enquanto categoria teórica, 

mas à alienação, estranhamento e reificação. Significa o distanciamento do homem de si 

                                                           
5
 De acordo com o pensamento marxiano, mais precisamente em obras como O Capital; Manuscritos Econômico 

Político-Filosóficos e A Ideologia Alemã, a servidão humana é dada pela exploração do homem pelo próprio 

homem, decorrente das relações sociais sob a égide do capital, referindo-se ao não reconhecimento da 

humanidade no próprio homem.   
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mesmo e do mundo por ele criado, caracterizado pela não visualização dos elementos que 

provocam tal distanciamento, o que pode ser verificado na realidade contemporânea em todas 

as estruturas da sociedade.  No movimento sócio-histórico, registra-se, portanto, a subsunção 

da vida humana às necessidades do capital mediante inversão de valores que tolhem os 

pressupostos da emancipação humana. Segundo seus argumentos (2005, p.121):                                                                                                      

“Toda servidão humana se encontra envolvida na relação do trabalhador com a produção e 

todos os tipos de servidão se manifestam exclusivamente como alterações ou conseqüências 

da referida relação.”  

Desse modo, significa dizer que a análise sobre o processo de emancipação humana, 

perpassa pela crítica aos valores intrínsecos do modus vivendi do atual projeto societário, no 

sentido de desvendar como se estabelece a relação entre homens e mulheres e as proposições 

da sociabilidade capitalista. Por este enfoque, pretendemos aprofundar as discussões sobre as 

determinações que estão envolvidas no impacto dessas mutações societárias (as contradições 

da relação capital/trabalho e seus desdobramentos), uma vez que têm implicações nos 

processos de sociabilidade e fazem parte do complexo de mediações da totalidade social.  

Focalizaremos, portanto, nossa atenção na sociabilidade contemporânea, a partir da 

família, investigando como estão situadas as instâncias sócio-reprodutivas. Entendemos que o 

espaço familiar revela-se como principal unidade de sócio-reprodutibilidade do capital, não só 

por vincular-se à reposição direta de energias da grande mercadoria: a força de trabalho, mas, 

sobretudo, por reproduzir valores à sustentabilidade do mesmo.  

A família, na contemporaneidade, passa então a ocupar novo espaço na agenda das 

políticas públicas de corte social, com a redução do Estado e o seu distanciamento no 

tratamento da questão social. Esse espaço de sócio-reprodutibilidade é afetado pela crise de 

sociabilidade porque é uma instância que figura com uma característica própria: não tem um 

perfil definido tal qual a típica família nuclear burguesa e tem uma função social específica.  

A metamorfose do universo familiar está intrinsecamente ligada às proposições 

neoliberais por ser um lócus estratégico para manutenção e domínio do capital.  É heterogênea 

em sua composição, não existindo um modelo hegemônico, culminando em novos formatos 

de família.  Consiste, portanto, numa estância sócio-reprodutiva do mesmo para distribuir 

ideais de solidariedade. Essas novas configurações tiveram visibilidade no ordenamento 

jurídico brasileiro a partir da década de 90, concomitantemente ao adensamento da crise 

global da sociedade e o avançar das proposições neoliberais.   
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Direcionamos nosso estudo para a análise do modo pelo qual a família se constitui 

como instância de sócio-reprodutibilidade do capital. O nosso eixo analítico são as políticas 

públicas que têm por centralidade a família.  Essas composições familiares podem estar ou 

não a serviço do capital, dependendo do modo pelo qual se constituem em instâncias de sócio-

reprodutibilidade para sua superação. 

O nosso objeto de estudo está situado no âmbito do Programa Nacional de Bolsa 

Família
6
, umas das diretrizes da Política Nacional de Assistência – PNA, marco da plataforma 

do Governo Lula. Uma vez que consiste no principal programa de transferência de renda 

mínima que elege a família como centro da Assistência para enfrentamento de uma das 

expressões da questão social na atualidade: o combate à fome e à pobreza, com vistas à 

“cidadania” e à “emancipação”. 

Diante dos aspectos destacados, a exemplo do que recomenda José Paulo Netto, 

(1996), os dilemas da sociedade devem estar intrinsecamente conectados ao fazer profissional. 

Para tanto, deve ser considerado a função social do Serviço Social na sociabilidade 

contemporânea. Assim, entendemos que uma intervenção profissional coerente considera o 

movimento sócio-histórico e suas particularidades, quais sejam, o neoliberalismo e a pós-

modernidade, articulando-os esses instrumentos político-ideológicos às reais necessidades dos 

sujeitos demandantes.  

Entretanto, em face dos processos imbricados na reestruturação produtiva no 

capitalismo tardio, surgem demandas distanciadas das reais necessidades desses sujeitos
7
. 

Neste sentido, é possível citar o Programa Bolsa Família, objeto deste estudo, o qual está 

inserido no campo da Assistência, eixo da política social previsto na Lei Orgânica de 

Assistência Social que se constitui como um direito de proteção social para cobertura social 

daqueles que estão fora do mercado de trabalho. Todavia, com a formulação desse programa a 

pobreza que tem uma dimensão social com diferentes desdobramentos 

(econômico/político/ideológico/biológico/psicológico) passou a ser concebida apenas numa 

esfera alimentar. 

Desse modo, destacamos que a divisão sócio técnica do trabalho impõe ao Serviço 

Social operar nesta contradição, realizando sua atuação a partir de demandas postas à 

profissão. Isto pode ser visualizado no âmbito das políticas públicas, posto que a tendência 

                                                           
6
 Para efeitos desta dissertação, em alguns momentos vamos chamá-lo também de Bolsa Família ou PBF, como é 

conhecido pela população, sem prejuízo, portanto, do conteúdo. 
7
 O nosso objeto de pesquisa, o Bolsa Família, é o exemplo clássico, pois embora a pobreza tenha uma dimensão 

político-econômica e social, suas diretrizes se reduzem a um programa  de segurança alimentar. 
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histórica do exercício profissional é ser absorvido por entidades governamentais, mais 

precisamente na área de Saúde e Assistência. Representa muitas vezes, momentos de atuação 

profissional, em políticas governamentais que contrariam os interesses da classe trabalhadora.  

Apesar do conjunto de reformas progressistas e redistributivas
8
 empreendidas pela 

classe trabalhadora, a década de 90 registra, nos termos de Ivo Lesbaupin (2003), o 

“Desmonte da Nação Brasileira”. Este desmonte se efetiva por meio de políticas públicas 

neoliberais que priorizaram o cumprimento da agenda econômica, conforme exigências das 

agências sociais de organismos internacionais
9
, em detrimento das conquistas culminadas na 

Constituição Federal de 1988.  

 Na agenda de prioridades, a desresponsabilização do Estado. Nesta ordem, as 

políticas sociais estão vinculadas à redução dos gastos bem como aos critérios de mercado, 

para diminuir o déficit público. Essas políticas passam a operar, portanto, no âmbito do 

Estado mínimo, deslocando a responsabilidade da cobertura social para a sociedade civil. 

Aspecto que se consolida na virada do século XXI, com a contínua desregulação estatal e 

retirada de recursos para prestação de serviços públicos, direcionando-os à iniciativa privada. 

Ao mesmo tempo, promove concentração de riqueza e o esvaziamento das conquistas 

sociais
10

 para a classe que vive da venda da força de trabalho.  

Esse conjunto de obstáculos, expresso nos limites do Estado, e as contradições 

inerentes ao sistema capitalista – as quais interferem diretamente na prática do assistente 

social – não impedem uma crítica da realidade: de se fazer todas as interfaces da relação 

profissional, na qual estão situados as políticas públicas e o próprio ambiente do Serviço 

Social. Tal exigência está prevista no Código da categoria, onde se demonstra claramente o 

entrelaçamento com a classe trabalhadora, a grande usuária e sujeito demandante dessas 

                                                           
8
 Foram introduzidos os princípios da universalidade e integralidade na aquisição dos direitos sociais 

conquistados na Constituição Federal de 1988. 
9
 O diplomata Paulo Nogueira Batista, em estudo sobre o Consenso de Washington e sua influência nas políticas 

econômicas e sociais na América Latina, explica que em novembro de 1989 reuniram-se na capital dos Estados 

Unidos funcionários do governo norte-americano e dos organismos financeiros internacionais  Fundo Monetário 

Internacional - FMI e Banco Internacional de Desenvolvimento - BID a fim de proceder a uma avaliação das 

reformas econômicas. O autor registra o processo de cooptação intelectual da elite brasileira na década de 90 

para modernização do país. Neste sentido, registra ainda, que tais reformas ofereciam um diagnóstico de uma 

visão economicista dos problemas políticos e sociais. Assim foram apresentadas como propostas 

modernizadoras, contra o “anacronismo das estruturas políticas e econômicas. Aspectos que sem dúvida iria 

rebater na profissão, uma vez que o Serviço Social opera no interior das contradições abrigadas na sociabilidade 

burguesa capitalista.  

http://humbertocapellari.wordpress.com/2006/06/20/o-consenso-de-washington-leia-com-atencao-e-interesse-

redobrado-2/. 
10

 Não é nosso propósito o aprofundamento sobre tema “direitos sociais”, todavia, é importante frisar  que as 

conquistas sociais da classe trabalhadora que culminaram na Constituição Federal de 1988, foram fragmentadas 

com a ofensiva neoliberal, principalmente a partir do governo de FHC. 

http://humbertocapellari.wordpress.com/2006/06/20/o-consenso-de-washington-leia-com-atencao-e-interesse-redobrado-2/
http://humbertocapellari.wordpress.com/2006/06/20/o-consenso-de-washington-leia-com-atencao-e-interesse-redobrado-2/
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políticas, apontando para a importância da materialização de ações que impliquem no 

fortalecimento das condições objetivas da mesma.  

Estes argumentos, a partir da ação do Estado mediante estudo sobre as políticas 

públicas, conduzem-nos a analisar a família contemporânea e as condições objetivas que 

possibilitam ou não, a sua contribuição no processo de emancipação humana. Nessa proposta, 

recorremos à análise do Programa Bolsa Família por estar situado em um arcabouço sócio-

jurídico-político-econômico que produz uma condição de ser humano desigual ao tempo em 

que discursa um projeto de emancipação.  

Assim, pela recente valorização da família para a política social, o Estado neoliberal 

se utiliza de falsas medidas de solidariedade, liberdade e igualdade como proposta 

emancipatória. Nesse contexto, esse agente de reprodução social se destaca no cenário 

político-econômico porque absorve as responsabilidades de provisão que antes eram do 

Estado, assumindo-as como campo de responsabilidades individuais. Com a crise do modelo 

de gestão estatal expresso pela privatização de responsabilidades públicas, esse espaço de 

sociabilidade passa a ser protagonista no âmbito das políticas públicas de corte social, sendo 

evocado como principal eixo de provisão social para a cobertura da vida social privada e 

satisfação de necessidades.  

Isto posto, o que pretendemos investigar neste estudo é a contradição existente entre 

a proposição neoliberal no que tange ao processo de emancipação humana e a efetiva 

realização desse projeto no âmbito da emancipação política, por intermédio do Estado, via 

políticas públicas no âmbito da família. As mediações que nelas existem interferem nas 

elaborações humanas, obstruindo suas potencialidades. Essas questões suscitam indagações 

acerca da importância da família contemporânea e a real possibilidade de emancipação 

oferecida pela ordem societária do capital, através de propostas que obviamente têm um 

significado específico para o processo de acumulação do capital.  

Entendemos assim, a pertinência e atualidade desse debate, uma vez que não se 

restringe apenas ao campo das Ciências Humanas e Sociais; o que não implica oferecer, 

através deste trabalho, uma contribuição para o debate no âmbito do Serviço Social. Pois se 

refere ao movimento de uma realidade objetivada nos mais diferentes campos da vida social.  

Essa é a nossa proposta, sem pretender esgotar as discussões, reconhecendo os 

limites próprios à elaboração de uma dissertação de mestrado. Aprofundar a discussão sobre a 

família contemporânea, a qual ocupa centralidade na política pública social, tendo como eixo 
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de análise o Programa Bolsa Família. A análise, por conseguinte, passa, então, a ser uma 

necessidade presente para os que buscam alternativas que visam superar o caos e a barbárie 

em meio a um projeto societário que tem como tendência histórica minar “as capacidades 

humanas como forma específica de organização social”. (LESSA, 2002, p. 39). Consolidado 

ainda mais no discurso da pós-modernidade, como pode ser visualizado no campo da 

Assistência Social, através das diretrizes do Bolsa Família.  

Neste sentido – a exemplo do que foi descrito por José Paulo Netto (1996), diante do 

quadro sombrio que se apresenta para a categoria dos assistentes sociais, caracterizado pela 

perda do espaço sócio-ocupacional para outras profissões – concordamos que o alargamento 

profissional se dará pela busca de novas competências. E isto, evidentemente, remete 

diretamente à pesquisa, à produção de conhecimento e às alternativas de sua 

instrumentalização. Somente possível através do conhecimento da realidade social, a partir do 

desenvolvimento de uma capacidade crítica e analítica da ordem burguesa vigente. 

Concordamos com Gomes (2003, p. 83), quando afirma a importância da crítica à 

sociedade burguesa:  

(...) a crítica da sociedade é fundamentalmente ética, pelo fato de negar, abertamente 

a opressão, a destruição e injustiça social. E o é também, porque transforma os 

sistemas de eticidades convencionais, ideológicas, numa forma crítica teórica 

revolucionária e subversiva. Finalmente a crítica será ética se, na medida em que 

refletir a própria práxis ética, for capaz de mostrar os caminhos concretos para a 

emancipação da humanidade.  

 

Com esta preocupação, salientamos a relevância da temática para o Serviço Social 

mediante consideração de três aspectos. O primeiro, por tratar de questões afetas à 

consciência humana, consiste no reconhecimento do homem como ser genérico. O contexto 

sócio-histórico contemporâneo tende a intensificar a descaracterização dos princípios 

valorativos que possibilitam o enriquecimento do ser social, para subvertê-los à ordem do 

capital mediante alienação e reificação dos mesmos.  

O segundo, diz respeito à própria implementação das políticas públicas. As formas 

como são concebidas deixam intactos os ordenamentos da atual sociedade – a desigualdade e 

as mais diversas expressões da questão social – que são decorrentes da contradição 

capital/trabalho e seus desdobramentos. Tais políticas obscurecem os conflitos de classe, 

mediante práticas clientelistas para manutenção do status quo da ordem capitalista e 

fomentam a alienação de homens e mulheres. Aspectos que delimitam a atuação profissional, 

a qual opera na contradição e ambigüidades dessas políticas.  
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O terceiro aspecto refere-se à prática profissional, ao modo de intervenção 

profissional para enfrentamento da questão no âmbito da política de Assistência Social. As 

aproximações com o objeto de estudo apontaram uma visão predominantemente endógena da 

família, a qual é apreendida de modo fragmentado. Aqui se apresentam duas formas de 

intervenção. Ora pela subjetividade, a partir de uma visão psicologizada
11

 da família, que 

considera apenas o indivíduo, sua individualidade e o seu ambiente familiar, sem analisar a 

sua relação com o mundo objetivo. Ora pela objetividade, através da análise de políticas e 

programas seletivos e emergenciais, cujas ações são voltadas para suprir as carências 

imediatas desse espaço de sociabilidade, dissociando-o do movimento histórico
12

. Destaca-se 

também, pelo não reconhecimento de que suas configurações favorecem à manutenção do 

processo de acumulação. 

Essas duas formas de análise muitas vezes são destituídas da historicidade dos 

indivíduos – sujeitos demandantes. São oferecidos serviços cujos efeitos não suprem de fato 

suas necessidades, por serem formulados em circunstâncias que segmentam e fragmentam as 

necessidades humanas. Ratificam, enquanto modo de operacionalizar a família, uma visão 

despolitizada e acrítica da realidade social, no sentido de conferir a naturalização e 

passivização à ordem societal vigente. Assim, reproduzem a subsunção de homens e mulheres 

ao capital, mediante uma consciência invertida do mundo e negação das reais necessidades 

dos sujeitos. 

Diante do exposto, entendemos que somente será possível desvelar os obstáculos que 

se apresentam para a efetivação da universalidade das necessidades reais do ser, ao contrapô-

las com as demandas postas para a sócio-reprodutibilidade do capital. Desta forma, 

entendemos ser fundamental o reconhecimento da família como uma instância sócio-

reprodutiva que tem variação na medida em que são consolidadas as proposições neoliberais, 

para reproduzir os interesses do capital. Conforme aponta István Mèszáros (2002, p. 271), a 

família, ao deixar de adaptar-se aos imperativos estruturais do modo de controle estabelecido, 

“estaria em direta contradição ao ethos e às exigências humanas e materiais necessários 

                                                           
11

 Autoras como Sarti (2003) e Sawaia (2005), embora concebam a família como um espaço ambíguo, não 

logram êxito em estabelecer um debate no âmbito da totalidade, concebem-na como um fenômeno isolado e 

despolitizado. Essas autoras consideram os fatores econômicos, políticos, contudo, dissociados da conjuntura do 

projeto societal vigente, sem uma crítica da realidade e sem as alterações da estrutura produtiva que colocam 

para a família um crescente empobrecimento.   
12

 Aqui destacamos, não só o fato da formulação das políticas sociais desprestigiarem as reais necessidades dos 

usuários, visto que estão circunscritas nas relações entre Estado e Mercado, o que queremos destacar é a visão de 

autores que não colocam a família como instância de sócio-reprodutibilidade do Capital, conforme abordagem de 

Miotto (2005) Pereira (2005). 
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para assegurar a estabilidade do sistema de reprodução social do capital, prejudicando as 

condições de sua própria sobrevivência”.  

Isto posto, no que se refere à família, a construção de um pensamento estratégico é 

um caminho a ser trilhado para os que acreditam na possibilidade de um projeto societário 

subversivo à ordem do capital e comprometido com o processo de emancipação humana. Para 

tanto, temos de concebê-la inserida em uma processualidade histórica, ou seja, como uma 

totalidade da realidade social que é permeada por outros complexos, tendo como totalidade 

fundamental o trabalho. Mesmo sendo um espaço de sócio-reprodutibilidade contraditório, 

pode contribuir para o enriquecimento do ser genérico humano e, conseqüentemente, 

possibilitar a construção de condições objetivas para a superação da ordem do capital por 

estabelecer os nexos necessários – objetividade/subjetividade – para que homens e mulheres 

possam ser sujeitos de sua própria história.  

O fortalecimento da individualidade do ser social está explicitado, inclusive, no 

Código de Ética do Serviço Social. Este compromisso é ratificado no projeto ético-político do 

Serviço Social, conforme descrito por José Paulo Netto (2006), ao analisar a prática 

profissional. O Código de Ética de 1993 supõe como valor central a liberdade, fundada numa 

ontologia do ser social assentada no trabalho. Nessa direção, tem-se um projeto profissional 

vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem 

dominação/exploração de classe, etnia e gênero. Portanto, um projeto comprometido, desse 

modo, com uma sociabilidade voltada para o processo de emancipação humana. Por outro 

lado, em meio à crise de paradigmas das Ciências Sociais, e os pressupostos da pós-

modernidade inaugurados na década de 90, o compromisso com o projeto ético-político acaba 

por distanciar-se da prática profissional daqueles que acreditam no velho modelo proposto 

pela racionalidade burguesa. Em contraposição, o Código de 1993 ainda se constitui como 

matiz teórico que norteia a profissão.   

É com este propósito que concordamos com o pensamento de José Paulo Netto 

(1996, p. 08), no que concerne à prática profissional, ao relacionarmos com a temática em 

estudo. Ou seja, quando afirma que:  

O problema teórico-analítico de fundo reside em explicar e compreender como, na 

particularidade prático-social de cada profissão, se traduz o impacto das mutações 

societárias. O problema consiste em determinar as mediações que conectam as 

profissões particulares àquelas mutações, no sentido de reproduzir idealmente o 

movimento histórico-social da sociabilidade capitalista.  
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Supõe, desta forma, que o Serviço Social deve propor uma intervenção profissional a 

partir de uma visão crítica da realidade, estabelecendo os nexos do movimento contraditório 

entre as potencialidades humanas e as limitações da realidade objetiva no neoliberalismo. 

Segundo Marx (2005, p. 48), “a crítica é uma ferramenta para denúncia, posto que rompe com 

o estado de ilusão humano”. Daí a importância, no âmbito do nosso objeto de estudo, analisar 

o conceito de emancipação presente nas diretrizes dos discursos oficiais sobre a família, tendo 

como eixo de análise, a política de Assistência Social, precisamente o Programa Bolsa 

Família.  

Dentro desta proposta, optamos pelo aprofundamento da temática sob o método do 

Materialismo Histórico-dialético.  Inspirado no pensamento marxiano e na Ontologia do Ser 

Social de György Lukács, cujo princípio é: os indivíduos reais, sua ação e suas condições 

reais de vida. Esses pressupostos estão ancorados em categorias teóricas cujos fundamentos 

ontológicos possibilitam uma formulação teórica sólida para consubstanciar uma crítica sobre 

as objetivações da realidade social na contemporaneidade. 

Portanto, na Teoria Marxiana, a partir da ontologia do ser social, é possível buscar os 

fundamentos para a apreensão do mundo dos homens até a sua raiz, propondo uma ruptura 

com a ordem burguesa, (Tonet, 2004).  Sua importância consiste em um arcabouço teórico-

metodológico que visa o estudo do ser social, a partir da realidade objetiva, que se dá através 

das múltiplas determinações no movimento sócio-histórico, e permeia o sentido dessa 

existência, relacionando-a com a base material da mesma.  

Nesta direção, elegemos a categoria Trabalho como principio balizador do nosso 

estudo, por concordar com a justificativa de Ivo Tonet (2004, p. 42), tendo como base Karl 

Marx, quando assevera que “o homem só se afirma como ser propriamente humano, na 

medida em que desenvolve livremente suas potencialidades físicas e espirituais. Isto evidencia 

que a lógica do ser social supõe o processo de reconstrução de sua humanidade”. Para tanto, 

precisa dispor de condições de existência, as quais são efetivadas pelo intercâmbio do 

trabalho, no sentido de repor a energia vital e o enriquecimento do ser genérico humano. 

Entendemos que nesta categoria encontramos o aporte necessário para identificar as 

contradições do projeto societário vigente. Assim, focalizamos nossos esforços na apreensão 

das implicações sócio-políticas dadas pelas condições objetivas que se impõem para as 

instâncias sócio-reprodutivas por intermédio das políticas públicas. Por meio de uma crítica 

do conceito de emancipação afirmado nos discursos oficiais sobre o Bolsa Família, uma vez 

que entendemos que, por se tratar de estratégia ideológica de passivização à ordem societal, as 
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mediações que nela existem interferem nas elaborações humanas, obstruindo suas 

potencialidades.  

A complexidade das questões já descritas nos conduziu à nossa hipótese central: as 

condições objetivadas (sociedade capitalista, neoliberalismo, mundialização do capital, 

políticas públicas no âmbito do Estado mínimo) para a família, na atualidade, não oferecem 

condições necessárias ao processo de emancipação humana. Ou seja, a proposta de 

emancipação do Estado neoliberal, voltada para a família contemporânea, é uma estratégia 

ideológica para o esvaziamento da consciência sobre a existência de conflitos entre as classes 

fundamentais. Isto contribui para a passivização à racionalidade burguesa, colocada acima de 

uma crise estrutural de sociabilidade do capital que impõe a subsunção da subjetividade da 

classe trabalhadora aos ditames do capital.  

Diante do exposto, realizamos um esforço investigativo com o propósito de desvelar 

os efeitos perversos subjacentes às estratégias das políticas públicas, particularizadas no Bolsa 

Família, programa de transferência de renda mínima voltado para a família, sob a égide do 

Estado neoliberal. Nesse sentido, questionamos os aspectos objetivos/subjetivos imbricados 

no esvaziamento das conquistas sociais que tangencia a família na contemporaneidade, tendo 

como eixo temático o processo de construção/negação da emancipação humana no cenário do 

capital. Buscamos, ainda, apreender o contexto sócio-histórico que fundamenta os valores 

universais em determinações particulares, expondo o modo pelo qual a função social da 

família contemporânea serve à sócio-reprodutibilidade do capital, visualizada neste Programa. 

Para tanto, a presente dissertação foi elaborada a partir de uma abordagem qualitativa 

das relações sociais. Segundo (Minayo, 2002, p. 37), esse tipo de pesquisa possibilita  

... uma análise teórica dos fenômenos sociais para além das aparências, com base no 

cotidiano dos sujeitos, organizando alguns pontos fundamentais que perpassam a 

natureza do social, as relações entre o indivíduo e a sociedade, entre ação, estrutura e 

significados; sujeito e objeto; fato e valor; entre realidade e ideologia e a 

possibilidade de conhecimento. Ao mesmo tempo em que propõe uma aproximação 

crítica das categorias e formas, possibilita apreender a realidade social por 

aproximação, onde o propósito não é apenas registrar mudanças nos processos 

sócias em sua aparência ou essência, mas revelar a natureza dinâmica da relação 

entre aparência e  essência do fenômeno. 

 

Nessa direção, o objeto de estudo, a análise do conceito de emancipação presente nos 

discursos oficiais sobre o Programa Bolsa Família, foi submetido à analise documental, para a 

localização e recuperação de dados pertinentes à implementação do referido Programa, por 

meio de artigos, pesquisas, legislação e publicações. A análise desses documentos teve o 

propósito de identificar como as medidas de regulação da sociedade promovidas pelo Estado 
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interferem na família contemporânea, com a finalidade de desvelar como contribuem para 

afirmar ou negar o processo de emancipação humana.    

Na tentativa de contribuir para o aprofundamento do debate acerca do objeto de 

estudo, de uma forma aproximativa, o Capítulo I dispõe sobre a crise de sociabilidade e suas 

implicações no processo de emancipação humana, interpretando-a a partir da crise do 

capitalismo e das mutações da ordem do capital na contemporaneidade e suas contradições. 

Tem como eixo de análise a família estabelecida pelo projeto neoliberal e a ação do Estado na 

condução das políticas públicas, precisamente, o Programa Bolsa Família. Nesse capítulo 

demonstra-se o que esta categoria teórica, emancipação humana, traz de relevante para o atual 

momento histórico, bem como foi apropriada pelo projeto da ordem burguesa e seus 

rebatimentos na sociabilidade contemporânea. O Capítulo II refere-se à abordagem de forma 

mais específica sobre a família contemporânea, como instância legitimadora em tempos de 

crise do capitalismo. Pretendeu-se demonstrar que a solidariedade e a individualização, como 

proposições neoliberais, assumem o significado de estranhamento e alienação na reprodução 

social do capitalismo, quando confrontadas com uma análise crítica sobre o discurso de 

emancipação afirmado no Bolsa Família. O Capítulo III estuda o cenário das políticas 

públicas a partir de 1990, demonstrando como o curso do movimento histórico tem favorecido 

a revalorização da família. E ainda, busca confrontar com as possibilidades reais para a 

consecução da emancipação, particularizando, no âmbito da família, o Programa Nacional de 

Bolsa Família, no mandato do Governo Lula como uma das diretrizes da Política Nacional de 

Assistência Social, editada em novembro de 2004.  Visa ainda, estabelecer a partir da crítica 

ao conceito de emancipação afirmado nos discursos oficiais do Bolsa Família, a relação entre 

emancipação humana e emancipação política. O Capítulo IV tem por objeto a análise do 

Bolsa Família, para se elaborar uma crítica – tendo como base o movimento contraditório 

entre Estado e sociedade – sobre as estratégias político-ideológicas que contribuem para 

conformar a naturalização e passivização da racionalidade burguesa, inscrita no atual cenário 

do capital. Nosso objetivo, no momento, é analisar como as políticas públicas do Estado 

neoliberal, a partir do Programa Bolsa Família, estão contribuindo para a construção/negação 

do processo de emancipação humana.  
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CAPÍTULO I 

 

 

 
A CRISE DE SÓCIO-REPRODU-

TIBILIDADE DO CAPITAL E O PROCESSO 

DE EMANCIPAÇÃO HUMANA 

 

 

“...O Estado e a sociedade produzem uma consciência 

invertida do mundo, porque eles são um mundo 

invertido.” 

 Questão Judaica - Karl Marx   
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Só será plena a emancipação humana quando o homem real e 

individual tiver em si o cidadão abstrato; quando como homem 

individual, na sua vida empírica, no trabalho e nas suas relações 

individuais, se tiver tornado ser genérico; e quando tiver reconhecido 

e organizado as suas próprias forças como forças sociais...  

       Karl Marx 
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ada mais verdadeiro do que os inquietantes questionamentos no debate 

contemporâneo sobre o devir humano. Esses temas gravitam, em essência, 

pela necessidade de realização do ser humano em sua plenitude, ao mesmo 

tempo em que são contextualizados por um movimento que nega essa 

possibilidade. Muito além das aparências, o problema posto na atualidade está, pois, situado 

na contradição entre a vontade humana de enriquecimento do ser genérico e o imperativo da 

ordem capitalista.  Situa-se, portanto, entre a materialização dos meios e as condições 

objetivas que permitem concretizá-las. O caminho a seguir parece-nos obscuro e vazio, pois 

existe uma racionalidade particular que oculta qualquer possibilidade de superação dos limites 

do capital.  À medida que na vida social perpassam reformulações que introduzem cada vez 

mais a inversão de valores, são objetivadas condições de existência que promovem a 

degenerescência planetária do ambiente natural e humano. Estes componentes se constituem 

como determinismos da atual ordem societal, o que acaba por refletir a decadência das formas 

de viver em sociedade sob a égide do capital. Uma análise mais atenta na mídia, no ambiente 

acadêmico, ou ainda, em diferentes esferas do corpo social denuncia que a crise de 

sociabilidade é real. As conseqüências são traduzidas não só pelo empobrecimento material, 

ao excluir milhões e milhões de pessoas, mas pelo distanciamento da humanidade de si 

mesma, cujo produto é expresso pela coisificação das relações em todas as esferas da 

sociedade. Todavia, nesse cenário de neoliberalismo e pós-modernidade, o grande capital 

apresenta uma saída: um projeto de emancipação – uma proposta de humanização do mesmo. 

Em outros termos, sugere a passivização da ordem. O que resta saber, então, é se esta 

proposta de emancipação tem um comprometimento com o enriquecimento do ser social.  Por 

conseguinte, a análise dessa questão se coloca como fundamento para a construção de 

respostas antagônicas ao movimento do capital. Tal questionamento, a exemplo dos diferentes 

períodos da História, bem como na atualidade é: como os ideais de liberdade, igualdade, 

riqueza e plenitude vão estar articulados a esse modo de ser em sociedade, e ainda, se estes 

valores reproduzem de fato os elementos necessários para a construção de uma sociabilidade 

onde todos “os indivíduos tenham um amplo acesso a todas as objetivações materiais e 

espirituais” (Tonet, 2006, p. 69), onde, de fato assumam uma forma de sociabilidade na qual 

sejam efetivamente livres.  Este capítulo pretende, pois, recuperar os elementos constitutivos 

da crise de sociabilidade do capital, relacionando-a com o processo de emancipação humana. 

Visa demonstrar a relevância desta categoria teórica que foi apropriada como uma bandeira do 

projeto societário da ordem burguesa, seus rebatimentos na sociabilidade contemporânea 

mediante formulação de políticas públicas que têm centralidade na família. 

N 
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1.1 A crise de sociabilidade: o espectro de uma crise do capital  

 

As formas como são estabelecidas as relações sociais constituem-se numa relevante 

questão na atualidade. O campo empírico apresenta um mundo objetivo balizado por 

contradições que se expressam pelas condições de existência cada vez mais desumanizadoras. 

Este fenômeno requer uma análise aprofundada sobre a atividade humana, como estão sendo 

processadas as formas de sociabilidade e sua composição, diante da produção material
13

 que 

acompanha o capitalismo desde o fim do século XX. 

 Esses aspectos suscitam importantes indagações sobre como as mediações da 

complexidade social legitimam a exploração do homem pelo homem, visto que uma das 

características mais evidentes no mundo contemporâneo é que o avanço das forças produtivas 

não responde efetivamente ao conjunto das necessidades humanas. Antes, constata-se, de um 

modo cada vez  mais visível no Estado neoliberal,  um contínuo empobrecimento da vida 

social e a negação de quaisquer movimentos que se proponham a superá-lo.   

Nesse viés, que possibilidades existem para desvendar as particularidades do 

movimento sócio-histórico, já que suas reais características são mascaradas pelos discursos 

“inovadores” dos que proferem a atual ordem societária? Quais os fundamentos que 

possibilitam desvelar uma ordem que se apresenta como a única saída possível para o 

desenvolvimento da humanidade? De que forma o movimento de inversão das relações 

sociais e, seus desdobramentos (reducionismo da liberdade, igualdade e de ideais) estão 

subsumidos à racionalidade do capital?  

Por outro lado, para os que defendem o reordenamento radical das formas de 

sociabilidade humana, a busca desses elementos torna possível capturar os ideários colocados 

para encobrir as contradições desse movimento de atualização do capital e criar bases para 

uma racionalidade comprometida com a superação dessa lógica desumanizadora; antagônica à 

tendência contemporânea do capital. 

Entendemos que o caminho a percorrer para a concretização de um projeto voltado à 

efetivação plena das necessidades do ser, consiste em apreender os obstáculos postos pela 

sociabilidade regida pelo atual modus operandi do capital. Supõe o conhecimento dos 

pressupostos fundamentais da categoria emancipação humana, bem como  a construção de 

                                                           
13

 A produção material é reestruturada pelo avanço tecnológico. Iamamoto, (2004, p. 20), explica que a 

concorrência entre os capitais desencadeou a reestruturação produtiva, na medida em que estimula um 

desacelerado desenvolvimento científico e tecnológico, revolucionando bens e serviços, através da robótica, 

microeletrônica, informática, afetando, por outro lado, a organização e gestão do trabalho, as condições e 

relações de trabalho. 
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princípios  que  visem alcançar uma forma superior de liberdade,  afim de contrapô-los às  

determinações histórica da atualidade.   

Neste eixo de análise focalizamos a década de 80, onde significativas mudanças 

foram introduzidas no cotidiano
14

.  No bojo dessas mutações, verifica-se a mundialização do 

capital
15

, cujo fenômeno não pode ser analisado apenas numa perspectiva de circulação de 

mercadorias, pois nele perpassam profundas transformações no âmbito material e subjetivo, 

que tem na reestruturação produtiva uma resposta à crise de sócio-reprodutibilidade do 

capital.  Com o aperfeiçoamento das forças produtivas e o avanço tecnológico, emerge uma 

crescente degradação das condições de vida,  mediada pelo trabalho e pelas determinações do 

modo de produzir em sociedade, tendo no neoliberalismo sua forma hegemônica.  Tais 

condições são movidas pelo desenvolvimento econômico em curso, pela flexibilização das 

relações de trabalho, com a intensa desvalorização da força do trabalhador e pela precarização 

dessas relações.  

Mesmo com a ampliação da capacidade de produzir e sua conseqüente modernização 

do processo de produção, um conjunto de fatores impede a plena realização das necessidades 

humanas. A expansão do capital requisita que as condições de existência estejam 

subordinadas às bases materiais de sua sociabilidade. Estas são definidas pelos critérios de 

mercado, sendo demarcadas pela mercantilização de valores essenciais ao gênero humano.  

Nessa racionalidade, de acordo com o que explica Dias 

(...) o capitalismo precisa limitar a possibilidade histórica dos seus antagonistas, para 

isto procura cada vez mais ampliar os elementos de fragmentariedade e 

diversificação das classes a fim de potenciar ao máximo sua intervenção na 

história(...), no sentido de tornar possíveis as novas condições de acumulação (Dias, 

1999, p. 26-27). 

 

                                                           
14

(Carvalho, 2000, p. 23-26), reporta-se a HELLER para explicar “que não existe vida humana sem o cotidiano e 

a cotidianidade. O cotidiano é vida de todos os dias e de todos os homens em qualquer época histórica, e está 

presente em todas as esferas de vida do indivíduo, seja no trabalho, na vida familiar nas relações sociais... A 

vida é o conjunto de atividades que caracteriza a reprodução dos homens singulares que, por seu turno, criam a 

possibilidade da reprodução social”.   
15

Mediante revolução científico-tecnológica  a partir da década de 80,  emergiu uma nova composição no modo 

de produção –  o capital financeiro. Sob a égide deste novo ciclo que propõe a mundialização do capital, 

neoliberalismo e globalização reformulam as leis de mercado/consumo em face do colapso do padrão de 

acumulação até então vigente. A tendência a elevadas taxas de desemprego é inerente à atual crise estrutural do 

capital. Nos processos de trabalho, situam-se mudanças significativas que se manifestam pelo aumento da 

competitividade; pelas relações de diferenças entre incluídos e não incluídos no mercado em função da 

flexibilização do trabalho coletivo, precarização, desemprego, privatização desmobilização dos movimentos 

sociais e minimização da intervenção estatal nos direitos sociais. Estas contradições seriam a justificativa das 

novas formas de sociabilidade que surgem com a metamorfose da regência do capital nas últimas décadas. 

Segundo (Alves, 2001) representam o desenvolvimento amplo e contraditório do capitalismo moderno.  Um 

estudo mais aprofundado sobre essas questões pode ser encontrado nos trabalhos de Mészáros, (2007); Paulo 

Netto, (2003);  Alves, ( 2001),  Lessa, (2002). 
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Este aspecto já havia sido previsto por Marx, em Grundrisse 1857-1858, ao explicar 

o caráter revolucionário do capitalismo frente às forças produtivas em busca da 

universalização do capital. Esse autor explicita ainda, que a grande influência civilizadora 

consiste na “produção de um estágio social, em comparação com o qual todos os anteriores 

aparecem como meros desenvolvimentos locais da humanidade ou idolatria da natureza” 

(Idem, 1985, p. 362). 

A natureza desse movimento pretende destruir a visão de totalidade. Totalidade da 

sociedade, do homem e de sua individualidade. Nesse propósito, ao fragmentar e diversificar 

essas relações em sociedade produz e reproduz condições de vida cada vez mais 

diferenciadas, com um progressivo recrudescimento da exclusão para a maioria do 

contingente populacional no mundo. Esse processo de pauperização atinge diretamente a 

classe trabalhadora, através da extração da mais valia, na medida em que lhe são expropriadas 

as condições materiais e espirituais de existência para gerar riqueza aos que vivem da 

exploração do trabalho. 

Desse modo, as relações sociais são extensões das relações mercantis. O lucro e o 

consumo se constituem como determinações na subjetividade de homens e mulheres. Nisso 

consiste o fetichismo; a humanidade e suas relações são reduzidas aos processos de mercado. 

Não é por acaso que Marx (2005), afirma que, na sociabilidade burguesa,  as relações sociais 

estão condicionadas ao desenvolvimento das forças produtivas, em razão proporcionalmente 

direta à desvalorização do mundo dos homens. Tal contradição desemboca em um cenário de 

crise, que tem como indicativo a decomposição da totalidade social em fragmentos: 

individualizantes e imediatizantes. Tais aspectos na contemporaneidade assumem uma 

expressão particular: a crise de sociabilidade (Paulo Netto, 2003; Alves, 2001; Paniago, 2001; 

Lessa, 2002; Mészáros, 2007; Oliveira, 2002).   

A degradação das condições de existência e o fetichismo das relações mercantis, 

traduzem essa crise, como um produto do capitalismo contemporâneo. E, sendo uma crise de 

sociabilidade do capital, ela existe porque essas objetivações
16

 são historicamente 

determinadas. Ao mesmo tempo em que são necessidades constantes do capital de buscar 

novas formas de acumulação; são transformadas em obstáculos ao desenvolvimento humano. 

                                                           
16

  Costa (2005, p. 63-64), explica que para Luckács “o processo de objetivação é como uma via de mão dupla na 

qual, ao criar o novo, o sujeito transforma a realidade material existente e se recria como ser humano. Ele define 

a objetivação como base de expressões humanas, mediante as quais o homem simultaneamente produz o novo e 

se enriquece espiritualmente”. Explica, ainda, que o processo de objetivação do ser social é um movimento 

bipolar e inter-relacionado: por um lado, a totalidade da sociedade no seu processo histórico de reprodução e, por 

outro, o homem desenvolvendo-se da mera singularidade à individualidade.  
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Isso é apontado por Costa (2005),  mencionando  que na visão de Lukács,  o homem 

contemporâneo vê no indivíduo o fundamento da sociabilidade e não o resultado do processo 

sócio-histórico, pela relação entre indivíduos abstratos, bem como pela manipulação de 

valores particulares que são tomados como universais. 

Assim, homens e mulheres, perdem o domínio de suas objetivações, porque existe 

perversão das relações entre si e do mundo humano por eles criado. Pessoas e objetos estão no 

mesmo plano, o plano da mercadoria, uma vez que tudo está subsumido à racionalidade 

burguesa, que tem como pressuposto a relações de mercado. Tais obstáculos, a naturalização e 

a desishistorização dessa ordem societal minam todos os esforços que conduzem a uma crítica 

da realidade objetiva, ao modo de produção capitalista e aos limites acerca dessa forma de 

sociabilidade.  

De acordo com o que explica István Mészáros, essa crise não é apenas cíclica, atinge 

os pilares do modo de controle do capital sobre a vida dos homens em todas as partes do 

planeta. Este autor identifica que os limites dessa crise foram ativados, descrevendo que 

quatro fatores podem ser destacados nesse processo: a) a relação cada dia mais conflituosa 

entre o capital transnacional e as fronteiras dos estados nacionais; b) a destruição sem 

medidas da natureza e, conseqüentemente, da relação vital entre os homens e as esferas 

naturais; c) o protagonismo das mulheres na luta pela emancipação humana e d) o 

desemprego estrutural. 

 Assevera, ainda, que este sistema escapa a um significativo grau de controle humano, pelo 

fato de, ele próprio, ter surgido no curso da história como uma poderosa estrutura totalizadora 

de controle, a qual tudo, inclusive os seres humanos devem se ajustar.   

[....] desde as menores unidades de seu “microcosmos” até as mais gigantescas 

empresas transnacionais, desde as mais íntimas relações pessoais aos mais 

complexos processos de tomada de decisão dos vastos monopólios industriais, 

sempre a favor dos fortes contra os fracos (Mészáros, 2007, p. 96).  

 

Os aspectos destacados por Mészàros apontam para o esgotamento das relações 

sociais no capitalismo, não só no plano monetário, no mundo natural e na sociabilidade entre 

homens e mulheres, estendendo-se também para as relações no âmbito do trabalho. Afinal, o 

capital sobrevive do trabalho e suas variações, na medida em que recorre às condições 

objetivas para revitalização do processo de produção. Do mesmo modo, sobrevive da 

subjetividade humana para obtenção do conformismo, passivização à ordem e também do seu 

fortalecimento pela agregação de valores “naturalmente” incorporados à vida dos indivíduos. 



 36 

Para Lukács (1981, p. 14), o trabalho é criador da reprodução social, pois se constitui 

como unidade presente em toda forma de sociabilidade. Neste sentido comenta 

[...] o trabalho como formador de valores de uso, como trabalho útil, é uma condição 

de existência do homem. Independente de quaisquer formas de sociedade é uma 

necessidade natural eterna que tem a função de mediar o intercâmbio entre o homem 

e a natureza, isto é, a vida dos homens.  

 

 Em que pesem as considerações acerca da crise de sociabilidade, o desenvolvimento 

das forças produtivas na contemporaneidade contribuiu para intensificá-la, ao empurrar para 

fora uma população sobrante, deixando à margem do mercado de trabalho. Tal contingente é 

caracterizado pela massa de ex-trabalhadores espoliados dos meios de trabalho. Isto porque o 

avanço tecnológico não só extinguiu postos de trabalho como também desqualificou a mão de 

obra profissional por estar distanciada dos novos padrões estabelecidos pelo mercado. Esses 

novos padrões tinham no capital financeiro o seu modelo de desenvolvimento de liberdade 

econômica.  

Para tanto, era necessário enxugar a produção, adotar novos modelos de gestão 

(desregulamentação e flexibilização das relações de trabalho, descentralização da produção 

e superqualificação de mão-de-obra ) e transferir os investimentos da indústria para   o capital 

financeiro. Essa fórmula provocou o acirramento da questão social, na medida em que a 

ampliação dos limites do mercado sob os argumentos de promoção da riqueza social e 

elevação do nível de vida da população, consolidou-se no fim da década de 90, de acordo 

com Edmundo Fernandes Dias (1999), em  seu livro “A Liberdade (Im) possível  na Ordem 

do Capital”.   

Conseqüentemente, quando se fala sobre o impacto das mutações societárias no 

mundo contemporâneo, há de ser considerada a relação entre a ordem estabelecida pelo 

capital e os processos de sociabilidade, posto que as mudanças advindas do mundo do 

trabalho são incorporadas à vida social. Referem-se diretamente às condições de existência no 

plano social, material e espiritual no mundo dos homens. Essas determinações, segundo Mota 

(2003, p. 09), são a tensão originária do modo desigual entre o processo de produção e 

distribuição da riqueza socialmente produzida.  

Uma análise crítica sobre a aparência e essência da crise de sociabilidade perpassa 

pela apreensão de como é concebido o trabalho no capitalismo. Aliás, é imprescindível 

afirmar que ambos estão intrinsecamente ligados ao processo de negação da emancipação 

humana. 
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[...] a relação com a natureza mediada pelo trabalho é o fundamento ontológico da 

busca de uma vida “plena de sentido”.Também por esse aspecto podemos notar 

como o trabalho impulsiona o ser social para além do próprio trabalho dando origem 

a necessidades e relações sociais[...] (Lessa, 1997, p. 43).   

 

Reiteramos que a centralidade do trabalho assume fundamental importância, em face 

de seus desdobramentos no âmbito da reprodução social. Nesta direção, Lessa (2002), com 

base no pensamento de György Lukács, afirma o trabalho
17

 como uma atividade de 

transformação da realidade pela qual o homem constrói, concomitantemente, a si próprio 

como indivíduo e a totalidade social da qual é partícipe. Argumenta, ainda, que o trabalho na 

condição de categoria fundante do ser social é o conjunto de relações sociais encarregado da 

reprodução da base material da sociedade. Reportando-se à  A Ideologia Alemã, Karl Marx 

(2004, p. 45), explica que o trabalho relaciona-se com a produção dos meios de existência: 

Trata-se muito mais de uma forma determinada de atividade dos indivíduos, de uma 

forma determinada de manifestar sua vida, um modo de vida determinado. Da 

maneira como os indivíduos manifestam sua vida, assim são eles.  

 

A relação estabelecida por Marx sobre a manifestação do trabalho para a vida 

humana é de fundamental relevância para o nosso estudo investigatório. Tal qual a abordagem 

dos autores marxistas, entendemos o trabalho como um fundamento do ser social, por ter uma 

dimensão mais ampla, de caráter universal. Não se refere à produção de mais-valia
18

, mas à 

atividade mediadora da relação entre homem e natureza, que lhe permite atuar no mundo 

objetivo como verdadeiro ser genérico tendo por finalidade a reprodução social.  

É pelo trabalho que o homem cria a possibilidade do seu desenvolvimento, na 

medida em que o mundo circundante é por ele transformado de maneira consciente e 

ativa  (Evangelista, 2002, p. 38).   

 

Marx e Engel reconhecem no trabalho uma dimensão ineliminável do ser social. Por 

isso, mesmo com as pretensas discussões sobre o fim do trabalho – a exemplo da década de 

90 com o livro de Andre Gorz, Adeus ao proletariado: para além do socialismo – a 

contradição fundamental do modo de produzir no capitalismo ainda é a mesma. O trabalho e 

todas as suas conseqüências: força de trabalho, classe trabalhadora e consciência de classe. 

                                                           
17

Trabalho conforme defendem (Lukács, 1981), (Lessa, 2002), é uma categoria social fundante do ser social, 

porque pelo trabalho o mundo humano se distingue da natureza. É uma atividade humana que transforma a 

natureza nos bens necessários à reprodução social, não podendo haver existência social sem trabalho. 
18

(Lessa, 2002, p. 30-31), adverte que o trabalho abstrato é a relação social na qual se produz mais valia, sendo 

uma necessidade “apenas” e “tão-somente” para a reprodução do capital. O trabalho produtivo e o improdutivo 

se constituem com particularizações do trabalho abstrato. 
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Não há compatibilidade entre a dimensão do trabalho,
19

 explicitada em Marx, e a acumulação 

do capital, ainda que seja para humanizá-lo. Essas questões estão subjacentes à crise de 

sociabilidade, pois se referem, de um lado, à necessidade de justificação do status quo para 

atualização e constante elevação no padrão de acumulação e, de outro, à pauperização  pelo 

agravamento dos antagonismos entre classes.  

Assim, pensar a crise no atual projeto societal supõe circunscrevê-la na esfera do 

trabalho e suas variações. Destruição de forças produtivas, precarização da força de trabalho e 

aumento da população flutuante; perda da consciência de classe e do domínio do processo de 

trabalho; coisificação das relações sociais e servidão do gênero humano. Todos subsumidos às 

exigências do capital pela alienação e estranhamento. O não reconhecimento de si mesmo faz 

segundo Karl Marx (2005), com que a humanidade desça até ao nível da mercadoria, 

tornando-se cada vez mais barata na medida em que ocorre a valorização do mundo das 

coisas. Assim, prossegue afirmando 

O trabalho não produz apenas mercadorias; produz-se também a si mesmo e ao 

trabalhador como uma mercadoria, e justamente na mesma proporção com que 

produz bens (Marx, 2005, p. 111).   

 

Portanto, há de se considerar que negar a categoria trabalho como uma mediação da 

totalidade social é negar a influência do mundo do capital na reprodução social. É a negação 

de que o impacto das mutações societárias, sua gênese, reside na contradição capital/trabalho 

e que isso se estende a todo o complexo social.  É negar a relação entre as mutações do capital 

e a crise de sociabilidade no âmbito da subjetividade humana.  Por suposto, é também a 

negação da capacidade de apreensão de uma forma de sociabilidade que reproduz uma 

realidade reificada da vida cotidiana. É também negar a crítica à ordem burguesa.  Por fim, é 

negar ao gênero humano qualquer possibilidade de construção de elementos que possam 

conduzir a uma forma de superação. Todavia, Marx identifica como possibilidade o 

movimento de superação ao afirmar que: 

Os homens, ao desenvolverem sua produção material e relações materiais, 

transformam, a partir da sua realidade, também o seu pensar e os produtos de seu 

pensar (Marx, 2004, p. 52).   

 

 Com isso, entendemos, subsidiados pela investigação ontológica de Gyorgy Lukács, 

que somente pelo reconhecimento da contradição existente entre o capital e o trabalho é que 
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 Marx se refere ao trabalho vivo, como aquele em que o homem tem total domínio do processo de trabalho, 

onde a vontade consciente predomina na realização da atividade do ser genérico. 
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se torna possível desvelar o que está subjacente ao cenário dessa crise,  de ordem estrutural
20

, 

de sócio-reprodutibilidade do capital. Do mesmo modo, é possível encontrar os elementos 

para a superação e a construção de uma contra-tendência à hegemonia do capitalismo 

contemporâneo. 

  Tonet confirma, ainda que, para Marx, é na análise da sociabilidade regida pelo 

capital que se encontram as possibilidades de sua superação.  Motivo pelo qual evidenciamos 

neste estudo a crise da sociabilidade, por entendermos que é no projeto societário em curso 

que se vislumbram as respostas para a formulação de um projeto de emancipação. Não é por 

acaso que, Marx, ao analisar a Questão Judaica, argumenta que as respostas são encontradas 

nos enunciados das questões. Se tomarmos como base a contemporaneidade; tais questões 

referem-se aos impactos das mutações societárias e sua relação com as formas de 

emancipação.  

Mas, como pensar em emancipação humana na ordem social capitalista se os 

processos de sociabilidade decorrentes das alterações do mundo do trabalho cooperam para a 

barbárie? Seria mais uma estratégia dos que defendem o neoliberalismo? Ao que parece, 

existem alguns encaminhamentos sobre a questão. O projeto neoliberal não descarta as 

possibilidades de emancipação. Marx (2005), explica que a emancipação é oferecida de forma 

invertida, já que ocorre de modo parcial, sendo uma prerrogativa da classe dominante em 

relação às demais. Consiste, portanto, em redução da emancipação humana, uma condição 

política e abstrata, estabelecida sob o signo de cidadania.  Assim, a cidadania passa a ser então 

um substitutivo ilusório do que se poderia denominar emancipação humana, porque trata de 

uma proposição de emancipação de uma forma particular: na esfera política.  

É relevante mencionar, de acordo com o que expõe Dias (1999), subsidiado pelos 

escritos de Marx, que a cidadania é a aparência do real. Trata-se da articulação entre 

indivíduos juridicamente livres, ocultando-lhes as determinações reais, as condições de 

liberdade e igualdade entre os seres de uma dada sociedade. Esta é a forma política adotada 

pelo Estado para dissolver as desigualdades no interior da sociedade. Oculta-se, assim,  o seu 

caráter classista na medida em que entre operário/capitalista, dominado/dominante, na 

sociabilidade burguesa, essas diferenças desaparecem sob o efeito desta palavra “cidadania”.  
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 István Mészáros, no tópico Atualidade Histórica da Ofensiva Socialista,  em Para Além do Capital, 2007; 

explica que a crise tem dimensão estrutural porque afeta a totalidade de um complexo social em todas as 

relações, uma vez que põe em questão a própria existência do complexo global envolvido, quais sejam produção, 

consumo e circulação. Ao identificar disfunção em cada uma delas, afirma que exibe perturbações cada vez 

maiores, pois pressagia uma falha na função vital de deslocar as contradições acumuladas no sistema, afetando 

toda a sociedade de um modo nunca antes experimentado.  
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Na realidade, ao mesmo tempo em que se busca dissimular essas diferenças, opera-se a 

decomposição da mesma em fragmentos, em partículas individualizadas, de modo que aos 

olhos  dos cidadãos não é perceptível na totalidade o complexo de  relações contraditórias. 

Na mesma direção, Tonet aponta que  

A condição de cidadão é exatamente expressão e instrumento de reprodução da cisão 

que se operou e continua a operar-se no homem como resultado da sociabilidade 

regida pelo capital (Ibidem, 2004, p. 88).   

 

Esta é uma característica do Estado burguês, mas assume o mesmo formato na 

modernidade e pós-modernidade. Conforme é explicado por Tonet (2004), sob a égide do 

Estado neoliberal, a cidadania é oferecida como um caminho particular, que responderia aos 

anseios de construção de uma forma de sociabilidade que atenderia ao interesse da 

humanidade em seu conjunto.  Todavia, está vinculada às necessidades de reprodução do 

capital, e, para tanto, utiliza-se das relações vivenciadas no cotidiano a partir de instâncias 

sócio-reprodutivas. Estes elementos serão objetos de análise e tratados com maior detalhe ao 

longo desse estudo. 

Não pretendemos realizar um estudo sobre o trabalho, mas, empreendermos um 

breve histórico, vez que esse debate tem sido amplamente discutido
21

. A nossa finalidade 

consiste, a partir do pensamento marxiano, seu acervo epistemológico fundamentado na 

construção teórica de seus autores  afirmar o sentido do trabalho para homens e mulheres. 

Nessa lógica, a vida tem sentido no trabalho e se realiza mediante o trabalho. E, ainda, toda 

sociabilidade humana tem suas raízes nessa relação.  

 [...] para viver, é preciso antes de tudo comer, beber, ter moradia, vestir-se e 

algumas coisas mais... O primeiro fato histórico é, portanto a produção de meios 

que permitam que haja a satisfação das necessidades, a produção da vida 

material... uma exigência histórica que deve ser cumprido cotidianamente... 

(Marx, 2004, p. 53) 

 

Os elementos ora apresentados, por se tratarem da reprodução social do indivíduo, se 

constituem como mediações para a consecução da emancipação humana. Com a degradação 

dessas condições, precarizadas no mundo do trabalho – por força da crise de sócio-

reprodutibilidade do capital – a cotidianidade passou a ser caracterizada por relações sociais 
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 Ricardo Antunes (2007); György Lukács, Sergio Lessa (2007); Giovanni Alves (2005); Ana Elizabeth Mota 

(2005), Ivo Tonet (2006) ancorados no pensamento marxiano entendem o trabalho como fundamento do 

desenvolvimento humano, pois como processo histórico é a mediação entre a humanidade e a natureza.  
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reificadas. Estas são legitimadas pela exploração do gênero humano, potencializada pela 

degradação da vida e destruição das forças essenciais humanas.   

Assim, as mediações da vida social, ao mesmo tempo em que criam o aperfeiçoamento 

e avanço das forças produtivas, no cenário civilizatório de mundialização do capital, são 

excludentes. Antes, a objetividade e a subjetividade são incorporadas à racionalidade do 

mercado, cuja supremacia vem promover a mercantilização da vida social. Às questões 

humanas são incorporados os princípios do consumo, da liberdade de mercado, do lucro, do 

imediato, do descartável, passando, então, a serem visualizadas por fragmentos imediatizados. 

Portanto, acabam circunscritas em particularismos individuais e individualistas, onde a lógica 

neoliberal emerge, como um princípio social balizador que confere neutralidade às  formas de 

sociabilidade do capital. 

Há que se considerar que, homens e mulheres não se percebem como sujeitos sociais, 

(Evangelista, 2002), distanciam-se da percepção do processo sócio-histórico, ao apreender a 

realidade de modo factual, fungível e compartimentalizada. Com isso, diante de uma lógica 

que promove uma visão despolitizada e acrítica da realidade social, os mesmos perdem, ainda, 

a possibilidade de conduzir com consciência e liberdade, o processo de sua autoconstrução 

(Tonet, 2006). Essa perspectiva apresenta-se como uma concepção de mundo que estabelece 

padrões de sociabilidades que reproduzem o individualismo, e uma falsa solidariedade, sob o 

“discurso de emancipação”. 

Tal característica  pode ser encontrada no Estado neoliberal. Ao ser focalizado numa 

perspectiva ideo-político-cultural, vai apontar a desqualificação do ser genérico humano.  

Essas determinações do mundo econômico se estendem às relações cotidianas e são 

reelaboradas pelas instâncias sócio-reprodutivas, que acabam por se representar como 

instâncias que reproduzem valores do e para o capital, para auto-sustentabilidade do mesmo.  

Essa modalidade de Estado passa a ser o agente mediatizador das relações entre o 

mercado e a sociedade, para dissolver as diferenças que são mascaradas pela realidade dos 

que fazem a sociedade civil: os cidadãos e os não cidadãos. Tal postura já tinha sido 

identificada por Marx na Questão Judaica, quando analisou a sociedade burguesa do século 

XIX, e revelou como eram utilizados pelo Estado os elementos religiosos para reafirmá-lo 

enquanto tal. Explica ainda que o Estado, ao adotar uma atitude política sobre a religiosidade 

sem resolver as contradições,  limitava as ações de seus membros para favorecer os interesses 

de uma classe.   
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De modo análogo, o Estado neoliberal tem apresentado como estratégia o 

equacionamento dos problemas sociais através de soluções político-ideológicas para questões 

de ordem social. Utiliza-se de elementos sociais, particularmente de valores universais, para 

revestir-se de uma aparência de humanidade, para dissimular a contradição entre o capital 

/trabalho e conseqüentemente dissimular a contradição entre as classes. Adota estratégias 

econômicas para mediar interesses particulares e mascarar a realidade objetiva imposta pelo 

atual estágio do modelo capitalista. Esse aspecto é destacado por Dias quando explica que, na 

ordem burguesa, o Estado  

[...] busca interditar, através de suas políticas, os movimentos da sociedade 

contrários à racionalidade capitalista. O Estado sempre escamoteou que a 

racionalidade do mercado estava rigorosamente calcada na sua intervenção, que 

decidia e decide a quem beneficiar e/ou controlar (Dias, 1999, p. 45).   

 

 Os elementos particulares são tratados do ponto de vista do Estado, que ao neutralizar 

as desigualdades sociais passa a se posicionar politicamente diante de questões particulares, 

em favor de uma classe, estabelecendo novos conceitos e padrões de sociabilidade, numa 

perspectiva de classe dominante.  Precisamente para fazer jus à sócio-reprodutibilidade do 

capital, do mesmo modo, para interpor uma naturalização e homogeinização dessas 

diferenças.  Essa é uma tendência histórica no mundo globalizado, que se intensifica ainda 

mais nos países periféricos.  

Fato que vêm se confirmando ao longo da trajetória brasileira, mas que têm ênfase na 

década de 90, inaugurada por um período de reestruturação do Estado no tratamento da 

questão social.  Um novo formato institucional, cujo implemento de políticas públicas é 

efetivado mediante elaboração de um conjunto de reformas no campo dos direitos 

conquistados
22

 na Carta Magna de 1988.  Como estratégia, foi adotada a redução de gastos 

públicos em sua capacidade de provisão social e o distanciamento na provisão de bens e 

necessidades básicas através do deslocamento da responsabilidade de proteção social para a 

Sociedade Civil.  Elementos pelos quais se reitera a crise de sociabilidade do capital, a partir 

do conjunto de medidas adotadas pelos Estados nacionais que consolidam as proposições 

neoliberais de desregulamentação do Estado como diretriz da vida social. 

 Assim, conforme explicita Tonet (2004), a classe dominante consegue legitimar a sua 

ideologia, porque, além de deter a posse do Estado e dos principais instrumentos hegemônicos 
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 Dentre as conquistas da classe trabalhadora, encontra-se o reconhecimento da Seguridade como um direito 

social na CF 88, a partir de novo conceito de proteção social que incluía o tripé Saúde, Assistência e Previdência. 

Neste âmbito, o Estado reconhece como direito a cobertura social aos trabalhadores.  
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(organização escolar, mídia), detém ainda o poder econômico. Isto representa uma grande 

força no seio da sociedade civil, não apenas controlando a produção e a distribuição dos bens 

econômicos, mas também organizando e distribuindo ideais.  

A sociedade civil, para Dias (1999), é caracterizada como um conjunto de instituições 

privadas que além de articular as individualidades e negar as classes, serve para regular e 

controlar o Estado. Este atua como agente legitimador das práticas dominantes como 

garantidor das políticas de acumulação e reprodução da burguesia e de suas frações. Nesta 

órbita, as diretrizes do Estado neoliberal vêm colaborar para a (re)construção de uma 

racionalidade econômica a fim de implementar  programas e políticas que  assegurem os 

imperativos mundiais do capital: desnacionalização do capital, privatização do serviço 

público, minimização  e desresponsabilização do Estado para as questões de ordem social, 

enquanto  amplia os limites do mercado.  

A realidade objetiva demonstra que no sentido dessas proposições está imbricado o 

processo de pauperização de milhões de brasileiros, a exacerbação do individualismo e a 

solidariedade privada. Sendo esta uma configuração da relação de dominação e também 

mercadoria vendida mediante naturalização dessas desigualdades. Subjacente a esse processo, 

encontra-se o esvaziamento das conquistas realizadas pela classe trabalhadora, bem como 

exaltação de uma cultura de neutralização da desigualdade e  exclusão de tudo aquilo que não 

puder ser absorvido pelo mercado.   

À guisa de exemplo, no caso brasileiro, as políticas públicas no ordenamento 

neoliberal vêm acompanhadas em seu conteúdo de propostas de emancipação para os 

demandatários das mesmas. Assim, desencadeiam-se mais e mais sentimentos de 

conformismo e passivização à ordem. Ordem que interfere no processo de sociabilidade, pois 

encerra ilusões acerca da impossibilidade de superação dos limites impostos pelo capital. 

Sentimentos de acomodação e bem-estar em meio ao cenário caótico promovido pelos 

detentores dessa racionalidade.  

Diante do exposto, verifica-se a crise de sociabilidade como um espectro da crise do 

capital e de suas modalidades. É a contradição entre aparência (imagem ilusória de liberdade, 

cidadania, solidariedade) e essência (as contradições de um modo de produção que afirma a 

impossibilidade de sua sociabilidade pelo trabalho). Crise que não se restringe à falta de 

condições de existência, pois vai mais além, refere-se à falta de elaboração de perspectiva de 

enfrentamento, bem como pela falta de consciência. Consciência de uma classe que seja capaz 
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de construir uma racionalidade antagônica aos determinismos que se apresentam na atualidade 

para o capital.  

 O capital tem um projeto de emancipação particular, que supõe a emancipação do 

próprio capital e de seus representantes: a sociedade burguesa.  Estado e sociedade civil atuam 

como parceiros com o fim último de preservar os princípios de mercado e reproduzir a 

sustentabilidade do modelo de acumulação do capital, ao mesmo tempo em que reproduzem a 

aparência de naturalização e conformação desta ordem.   Estabelece uma relação de poder e 

superioridade como um requisito para o acesso à emancipação, oferecendo apenas uma 

dimensão da emancipação humana: a emancipação política, onde o Estado, de acordo com o 

que aponta Marx (2005), consegue ser livre sem oferecer aos seus membros a possibilidade de 

efetivamente sê-los, despojando os homens de sua vida real individual, e dotando-os de 

universalidade irreal.  Encerra, então, um cenário de ilusão, dissolvendo valores e 

expectativas da vida social.   

 Isso não seria diferente para o Bolsa Família, pois constitui-se como um projeto de 

uma elite dominante voltada  ao enfrentamento de uma das  fortes expressões da questão 

social no país: a fome.  O Estado brasileiro, então, adota uma atitude política em relação à 

massa sobrante do mercado de trabalho, segundo os discursos oficiais, uma política de cunho 

emancipatório.  No entanto, na ordem do capital a categoria emancipação tem um caráter 

exploratório por estar situado em uma sociabilidade regida pelo antagonismo entre classes 

demarcado pela relação capital/trabalho. 

 

1.2 Emancipação humana: um caminho universal, uma forma superior de 

liberdade  

 

Quando se observa a trajetória humana é possível afirmar o intenso desejo de 

aperfeiçoar as condições de existência, seja pela utilização de ferramentas como também nas 

formas de sociabilidade. Isso, na tentativa de alcançar o domínio da natureza em seu favor e 

de buscar as condições objetivas para tal realização.  Nesse processo o movimento sócio-

histórico tem demonstrado que todos, por essência, se vêem diante desse desejo de plena 

realização. E isso pode ser verificado em cada fase da História. Diferentes projetos 

societários, por força do aperfeiçoamento das forças produtivas explicaram o sentido da 

existência humana através de sua relação com a natureza.  
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No bojo dessas aspirações encontram-se princípios que vão impulsionar à 

organização da sociedade, uma vez que isto é um ato próprio de ser humano, sendo, desse 

modo, um processo histórico. A projeção na relação homem–natureza–homem e suas 

mediações fazem com que o ser social
23

 estabeleça relações entre si, produzindo e 

reproduzindo a si mesmo a partir das relações que estabelece com a vida social, no sentido de 

não só superar suas limitações, bem como melhor desenvolver todas as suas potencialidades e 

estabelecer novas relações sociais.  

 Esta possibilidade, caracterizada pelo ato de se chegar ao mais elevado de sua 

entificação, mediante desenvolvimento “livre de suas potencialidades físicas e espirituais, e o 

acesso amplo a todas as objetivações materiais e espirituais voltadas a uma totalidade de 

manifestações humanas” é a definição proposta por Tonet (2004, p. 54), subsidiada nas 

contribuições de Gyorgy Lukács, para denominar emancipação humana. Esses autores 

compreendem a emancipação em todas as dimensões da vida social (econômica, política, 

social, cultural estética, etc.). 

Tais princípios reportam-se ao pensamento de Marx (2005), evidenciados nos 

Manuscritos Econômico-Filosóficos. Ao analisar a Questão Judaica, define emancipação 

humana como algo não restrito a uma esfera particular, mas a uma expressão universal que 

traduz a relação humana particular e o mundo, e vice-versa. Refere-se, ainda, à capacidade 

individual de cada ser. Significa, portanto, o entendimento do ser humano como uma 

totalidade através de uma relação consciente consigo, e, com o mundo, a partir de valores 

éticos que expressam a genericidade humana. Ao mesmo tempo implica a relação com outros 

sujeitos individuais e coletivos em “uma forma de sociabilidade na qual os sujeitos são 

efetivamente livres, onde o livre desenvolvimento de cada um é a condição do livre 

desenvolvimento de todos”. 
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 A concepção de ser social está assentada na Ontologia do ser do Filósofo húngaro Giorgy Luckács. Neste 

sentido, significa que a humanidade se diferencia do reino animal por ter uma característica que lhe é peculiar: o 

viver em sociedade mediante processo histórico que se desenvolve por meio da relação entre 

homem/natureza/homem.  Este processo de sociabilidade é analisado por Lessa (1999), em Processo de 

Produção/Reprodução Social, Trabalho e Sociabilidade. O autor explica que a história humana é o surgimento, 

desenvolvimento e desaparecimento das relações sociais. Disponível em http://www.geocities.com/srglessa/ 

acesso em 03 setembro/2007.   Segundo,  Costa (2006),  em Luckács o homem é um ser que responde” um ser 

ativo, capaz de agir sobre a natureza para satisfazer suas necessidades e também de agir sobre os outros homens 

no sentido de conduzi-los a atingir determinada finalidade. Essa afirmação irá persistir nos escritos subseqüentes 

no sentido de que a atividade humana se desenvolve mediada por inúmeras posições teleológicas que implicam a 

relação do homem com a natureza e do homem com os outros homens 

http://www.urutagua.uem.br/009/09costa.htm  acesso em 03 setembro de 2007. ISSN  1519.6178. 

 

http://www.geocities.com/srglessa/
http://www.urutagua.uem.br/009/09costa.htm
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Para Tonet (2004, p. 54), substanciado no pensamento marxiano, emancipação 

humana significa, ainda, a construção de uma autêntica comunidade humana, onde todos os 

indivíduos poderão ter um amplo acesso a todas as objetivações materiais e espirituais. 

Espaço onde se encontrarão em situação de solidariedade efetiva , o que supõe, portanto, uma 

revolução radical com o fim de elevar a um nível superior de existência, e possibilitar, no 

processo de construção humana, uma forma superior de liberdade. 

 Este aspecto é destacado quando ambos descrevem homens e mulheres como seres 

genéricos, que precisam do enriquecimento de suas essências. Idéia que demarca o trabalho 

como matriz ontológica da sociedade, no qual se efetiva a partir das condições materiais, com 

o fim de promover uma restituição do mundo humano e das relações humanas ao próprio 

homem, mediante condições materiais de existência que se movem para a objetivação da vida 

genérica humana. 

De acordo com o que explica Marx, tanto nos Manuscritos Econômicos Filosóficos, 

como na Ideologia Alemã, a emancipação humana não é algo abstrato, restrito a um território, 

uma vez que está no plano dos homens na esfera da razão humana. O processo de 

emancipação humana supõe uma relação autoconsciente. Aqui o ser genérico é o sujeito de 

sua história, pois entende as suas necessidades e, a partir delas, consegue entender a de seus 

semelhantes, não vendo neles objeto de exploração. 

 Na condição de sujeito histórico, o ser genérico tem uma participação ativa na 

produção material porque essa produção enriquece a essência desse ser, fazendo com que ele 

tenha amplo acesso às objetivações físicas e espirituais a serem socializadas no âmbito da 

produção social.  No âmbito da produção material, a participação é importante porque 

estabelece relações materiais que contribuem para desenvolver o pensar humano e os produtos 

do seu pensar. Por se tratar da objetividade real da vida humana, estão relacionados, assim, os 

pressupostos de sua existência às condições materiais como ato histórico, pois cotidianamente  

renovam-se e enriquecem o ser genérico. 

Como processo de sociabilidade, a emancipação humana, na visão de Tonet, inspirada 

em Marx significa: 

[...] expressão de uma vida física espiritual rica e multifacetada; quando o homem 

pode desfrutar do produto do seu trabalho; quando ele se  reconhece na realidade 

criada como sua realidade, expressão da sua liberdade; quando as relações com os 

outros homens são relações de mútua edificação, de mútuo enriquecimento, quando 

o conjunto do processo social é dominado, livre e consciente pela totalidade dos 

indivíduos que socializam suas energias e vêem satisfeitas as suas necessidades.   

(Ibidem, 2006, p. 35).  



 47 

 

Nestes termos, ratificamos a observação dos autores, que apontam o trabalho como o 

fundamento da vida, para o entendimento da emancipação humana. Eles concordam que, pelo 

trabalho, os seres humanos realizam o salto ontológico do ser material para o ser social, 

reconhecendo-se que o ser social é caracterizado pela atividade, sociabilidade, consciência, 

liberdade e universalidade. Consiste, portanto, na “objetivação da vida genérica do homem” 

Marx (2006, p.117).  Não só pela possibilidade de produção material, mas, sobretudo, porque 

nesse processo histórico a objetivação  é o resultado de atos humanos, porque é movimento, e 

é também histórico, não existindo, assim, “ nada no ser social que seja imutável”.  

O pensamento marxiano identifica a importância do trabalho porque é uma mediação 

entre o ser humano e a natureza
24

 para o enriquecimento da essência humana. Constitui-se 

como atividade vital que proporciona o exercício de uma atividade livre e consciente, por 

meio de uma sociabilidade onde homens e mulheres se apresentam como seres universais e 

livres.   

Nessa perspectiva, o trabalho proporciona o desenvolvimento individual ao 

constituir-se como parte integrante, fundamental da construção de uma sociabilidade, onde a 

satisfação das necessidades é requisito para o enriquecimento da essência do ser genérico 

humano. Segundo Tonet (2005), o homem se afirma como ser social propriamente humano, 

na medida em que desenvolve livremente suas potencialidades físicas e espirituais. 

 Tais autores identificam, ainda, a importância da essência humana no processo de 

emancipação, uma vez que tomam como eixo de análise as condições objetivas para 

realização das necessidades dos seres sociais. Explicitam valores como a liberdade, a 

igualdade, a paz e a consciência, como componentes fundamentais das relações humanas com 

vistas a uma sociabilidade emancipada.  

No processo de emancipação humana inexiste a propriedade privada, posto que a 

liberdade é um pressuposto fundamental. Nessa forma de sociabilidade, homens e mulheres 

desenvolvem solidariedade entre si a partir do trabalho associado. A síntese desse processo é 

descrita por Marx da seguinte forma: “de cada um de acordo com as suas capacidades, a 

cada um de acordo com as suas possibilidades/necessidades”. 

 O trabalho coletivo, portanto, é a expressão da objetividade que envolve a 

genericidade humana, por se realizar de forma consciente no mundo dos homens. Não existe 
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alienação nem estranhamento, porque o trabalho, categoria ontológica da sociabilidade 

humana, é concebido como atividade vital, cujo movimento contribui para que o homem se 

reconheça nele mesmo. Nessa perspectiva, o trabalho é um ato teleológico capaz de produzir 

respostas para o enriquecimento do ser genérico, pois confere ao caráter genérico humano a 

vida genérica.  

  Há que se ponderar outro aspecto que é comentado por Marx, no âmbito da 

emancipação humana: a capacidade de elaborar a crítica. A consciência de si mesmo e da 

genericidade do ser social é determinante no processo de autoconstrução humana. Ao estar 

situada no plano da razão humana a crítica aparece como uma ferramenta que denuncia toda 

ação que impeça o enriquecimento do ser social. A critica revela também as mediações que 

negam o pleno desenvolvimento do ser, e conseqüentemente tudo aquilo que nega a 

emancipação humana. Para exemplificar, é possível afirmar que essa capacidade crítica da 

ordem societal vigente possibilitaria identificar como as mediações entre o capital e o trabalho 

interferem na subjetividade humana. Não obstante, contribuiria, portanto, para apontar tudo 

aquilo que está subjacente às determinações do capital. 

Em momento anterior, já explicamos que o modo de produção no capitalismo consiste 

em garantir sua auto-sustentabilidade pela necessidade constante de obtenção de lucro e 

acumulação, tendo no homem sua principal mercadoria. Para tanto, precisa apropriar-se do 

processo de trabalho, precisamente da força de trabalho, que passa a ser veiculada como 

mercadoria. Isto faz com que o homem perca o domínio consciente de sua objetivação e da 

riqueza produzida socialmente, já que não tem controle sobre o processo do trabalho.   

 Tal distanciamento provoca o empobrecimento do gênero humano, visto que as 

condições objetivas postas pelo capital, vão se apresentar como determinantes na vida social e 

estabelecer as bases materiais para a construção dessa sociedade. O que acaba por anunciar 

uma contradição entre aparência e essência das necessidades humanas, as quais passam a ser 

visualizadas como mercadorias, como bem de consumo voltados para atender à racionalidade 

do mercado.  

Assim, essa mercantilização faz ocultar a degradação da vida e a degeneração de 

valores porque, como já foi mencionado, o capital investe na atualidade na inversão de 

valores, fazendo com que a humanidade seja o objeto, e, a mercadoria e o lucro sejam os 

sujeitos demandantes do mercado. Isso consiste em negação da emancipação humana. As 

bases da desigualdade no sentido mais genérico se efetivam pelo impedimento do 

desenvolvimento da potencialidade humana. 
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 Essa degeneração vai ameaçar os componentes fundamentais da essência humana: a 

liberdade, a igualdade, a fraternidade, a paz, a segurança e a consciência. Vão, portanto, 

constituir-se como componentes antagônicos entre si, pois, no contexto do capital, conforme 

explica Marx (2005), somente uma classe empreende, a partir de uma situação particular, uma 

emancipação geral da situação. Esse é o modo em que o projeto de emancipação humana 

passa, então, a ser visto como utópico, pois significa a emancipação de todas as classes, como 

já foi visto consubstanciado no pensamento marxiano, uma impossibilidade absoluta na 

ordem do capital. 

Para sociabilidade burguesa é imprescindível uma institucionalidade que dilua tais 

contradições, com o fim de introduzir os seus valores particulares e lançá-los como valores 

universais. Como solução, faz emergir a emancipação política que passa a ser considerada 

como a única e a última possibilidade de se alcançar emancipação. 

Tonet explica, em “Democracia ou Liberdade”, que a emancipação que se oferece no 

projeto societário liberal, ainda sob a denominação de emancipação humana, é a emancipação 

política.  O significado dessa emancipação é meramente político, porque está inserido em um 

arcabouço sócio-jurídico, político e econômico que produz uma condição de homem desigual.  

Isto pode ser verificado na forma que o Estado estabelece com os seus membros, as suas 

relações, o jogo de forças, seus limites e possibilidades numa dada conjuntura.  

Para Tonet (2004, p. 137), a emancipação política tem como finalidade transformar o 

“indivíduo centrado nos seus interesses particulares e por isso contraposto aos outros 

homens. O autor aponta que tal  emancipação é expressão da separação entre os indivíduos na 

esfera das relações econômicas, na medida em  que são formalmente livres e iguais, sem 

destruir, contudo, as bases de desigualdades. A estrutura da sociedade tem raízes nessas 

desigualdades, provocando um cerceamento no livre desenvolvimento dos indivíduos, 

deixando intocados os fundamentos a partir dos quais se configura o conjunto da sociedade.  

Com este artifício é possível mascarar as diferenças entre os homens, mediante os 

aparelhos jurídico-ideológicos que apresentam uma forma particular de igualdade entre todos 

os seres. Particular porque se refere às necessidades de uma classe: aquela que detém o poder 

econômico.  Mediante o estabelecimento de uma igualdade, a sociabilidade burguesa não 

reconhece as diferenças, mas atua como reprodutora das desigualdades por se colocar como 

representante do interesse do capital, predominando sobre as demais classes. 
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As idéias de igualdade, liberdade, riqueza e satisfação das necessidades humanas serão 

o arcabouço para fundamentar esse modo de viver na sociedade burguesa. Ao apropriar-se dos 

pressupostos da emancipação humana (liberdade, solidariedade, fraternidade, universalidade e 

os elementos que enriquecem o ser genérico), inverte-os para favorecer os detentores de uma 

racionalidade que modifica a concepção de ser humano e o sentido de existência humana, ao 

mesmo tempo em que promove o distanciamento do ser genérico do homem.  

O ápice da valorização de tais conceitos vai estar explícito desde a proclamação da 

Revolução Francesa, a qual teve grande significado para o mundo ocidental porque rompeu 

com o feudalismo e possibilitou a ascensão de novo modo de produção. Ao se constituir como 

nova classe no poder, a burguesia emerge com uma nova concepção de mundo. Através do 

Estado Moderno e da sociedade civil estabelece nova forma de pensar o homem e organizar o 

mundo social, assentados em princípios liberais.  

Nesse eixo de análise, Marx, ao estabelecer considerações sobre a sociabilidade 

burguesa
25

 destaca que o único horizonte que lhe é possível é o da emancipação política: uma 

forma restrita de emancipação em favor de uma classe particular. Por ser representante do 

capital, irá sempre reproduzir os valores para sua auto-sustentabilidade. Por conseguinte, 

sempre irá negar quaisquer possibilidades do livre desenvolvimento humano, porque isso 

implicaria na extinção da exploração de homens e mulheres, força motriz para alimentação da 

ordem capitalista. 

Este aspecto é de fundamental relevância, pois sendo a emancipação política um 

elemento ideológico da ordem do capital, irá estabelecer condições objetivas para afirmá-lo e 

reafirmá-lo como única ordem possível, através de um arcabouço jurídico-político para 

sustentar tal racionalidade.  Aqui, o Estado Moderno é a síntese da esfera pública, onde  todos 

os indivíduos são formalmente livres e iguais, portanto, sujeitos de direito, em outros termos, 

cidadãos. Ao mesmo tempo em que a sociedade civil é o locus da liberdade do homem em sua 

individualidade – a vida privada – é também espaço das relações econômicas, conforme é 

descrito por Marx (2005).  

Estado e sociedade civil, ao serem fundados em uma base econômica determinada, 

têm uma visão de mundo própria da mentalidade burguesa, a qual propõe uma forma 

estruturante do Capital. Cria-se, portanto, segundo Dias (1999), “não apenas um Estado, mas 

principalmente um Direito, uma Teoria da Sociedade, da Política, da História, da 
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Economia.” Mediações que servem para conferir neutralidade e naturalização da contradição 

entre capital/trabalho.   

Neste horizonte ideológico é que estão situados os direitos civis. Por força de um 

contrato social sugere indivíduos livres, onde através do processo de fetichização a liberdade 

passa a ser o fundamento das relações mercantis. Dias (1999), explica que a aparência da 

liberdade individual é fundamental para a fluidez da forma de dominação, o que torna 

possível apresentar a liberdade de uma classe como sendo a de todas as demais. Constitui-se, 

pois, como necessidade objetiva do capital na medida em que esta é uma forma política de 

liberdade. Este princípio é estabelecido em uma base teórica de forma abstrata, sendo 

construído a partir de abstrações da realidade, a partir da óptica de uma classe.  

Os lemas da emancipação humana: liberdade, igualdade e fraternidade são 

apropriados como uma bandeira da sociabilidade burguesa para fundar uma racionalidade, 

cujo cerne tem por objeto a expansão do capital.  Racionalidade construída a partir de uma 

visão de mundo que sustenta no bojo das relações sociais, a apropriação da riqueza 

socialmente produzida de modo particular, como uma necessidade universal. 

 No horizonte da emancipação política, a cidadania é aparência de uma ordem igual e 

livre, que credita à burguesia o estatuto de uma sociedade organizada com homens livres, sem 

opressão e exploração. A cidadania é conferida pelo Estado, mediante ordenamento político-

jurídico no âmbito de indivíduos, constituindo-se como um requisito dos Direitos Civis
26

, 

juntamente com a propriedade privada. Ambos sempre estiveram atrelados aos princípios 

liberais, cuja síntese se traduz pelas relações entre os indivíduos de forma abstrata, destituídos 

da historicidade peculiar do ser social.  

 Tais princípios, ao estarem sob a égide da sociabilidade capitalista, ocultam as 

contradições entre proprietários e não proprietários. Revelam-se como estratégia que visa 

articular a desigualdade real e a igualdade formal para neutralizar as diferenças de classes. Em 

outros termos, dissimulam as contradições entre capital e trabalho.  Nessa ótica, significa que  

o componente da desigualdade é um estatuto natural na sociabilidade humana, pois como 

todos são livres na sociabilidade burguesa, a liberdade é concebida numa esfera particular 
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para qualificar a essência do capital – a exploração do homem pelo homem. Daí porque os 

autores do pensamento marxiano
27

 afirmam que, com o advento da racionalidade burguesa, 

houve o triunfo do indivíduo sobre a sociedade e a institucionalização da exploração.  

Passados 200 anos, a realidade objetiva e o conhecimento científico demonstram que 

no interior dessas relações operam-se contradições que não foram superadas até o presente 

momento. Antes, como foi enunciado por Marx (2006), desde o século XIX, as contradições 

são intensificadas pelas conseqüências da degradação da relação do ser social com o produto 

do seu trabalho. Na ordem capitalista, o trabalho é descaracterizado, na medida em que é 

desenvolvido por um ser alienado, que não percebe os traços de sua individualidade, nem 

onde tampouco se reconhece no processo de produção. 

O trabalhador torna-se tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais 

riqueza produz... com a valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção 

direta a desvalorização do mundo dos homens. (Marx, 2005, p. 111) 

 

A abstração da realidade e do próprio homem é uma tendência histórica da 

sociabilidade regida pelo capital, o que, conforme aponta Mèszáros (2007), na 

contemporaneidade dá sinais de esgotamento nas relações entre os homens. Essa crise de 

sociabilidade não é nova, todavia, está atualizada em função da atual crise do capital, porque 

na ordem societária capitalista sempre houve desigualdade de origem estrutural. 

Dias (1999), explica, reportando-se às análises de Marx sobre a sociabilidade 

burguesa, que “as relações de desigualdade estrutural entre as pessoas apareciam como meras 

relações entre coisas”. E isto não é diferente no atual movimento histórico, pois a degradação 

das condições materiais de existência combinada ao não reconhecimento humano dos efeitos 

perversos das relações de mercado na dinâmica de acumulação, provocam o agravamento 

dessa crise. Para tanto, exige-se uma reformulação do capital como resposta não só às 

condições objetivas para a sua auto-reprodutibilidade, como também uma resposta às questões 

humanas na atualidade.  

No interior da sociedade capitalista, as soluções para os problemas humanos 

aparecem como uma necessidade imediata. No entanto, ao serem acirrados os antagonismos, 

caminha-se para a barbárie, já que o distanciamento do homem de si mesmo é a reprodução 

do que há de mais desumanizador no projeto societário em curso. São negadas ao mundo dos 
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homens quaisquer possibilidades de desenvolvimento que impliquem em superação, pois 

antes os movimentos supostamente esboçados para o enfrentamento dessas desigualdades são 

equacionados numa perspectiva de conformismo à ordem natural do capital. Ordem que ainda 

perdura na atualidade e que é consolidada com as proposições do projeto neoliberal e da pós-

modernidade. 

Há que se considerar que, na ordem estrutural desse sistema sempre vai haver a 

negação da emancipação humana, porque um conditione sine qua non é a afirmação, em 

sentido mais amplo de tudo o que fomenta a apropriação particular da riqueza; precisamente 

de tudo aquilo que tolhe a humanidade de ter o domínio consciente às objetivações materiais, 

físicas e espirituais. 

Nesse eixo de análise, de acordo com o que descreve Mészáros (2007), uma das 

determinações, no final do século XX, é a coisificação das relações humanas. O mundo 

contemporâneo tem vivenciado, em meio à inversão de valores, dentro do que se denomina 

emancipação política, as contradições do capital. Conseqüentemente experienciado a negação 

da emancipação humana. Estes aspectos são visualizados no conjunto de ações que envolvem 

a expansão global do capital, quais sejam: a) o aumento da produção de riqueza sem o acesso 

da classe trabalhadora aos bens e serviços por ela produzidos; b) a própria banalização da 

questão social, apresentada como banalização da vida
28

. Isso é dimensionado no Programa 

Bolsa Família quando restringe a capacidade humana à esfera alimentar. Ora, o ser social 

precisa repor as energias para reproduzir a si mesmo, e, isso, encontra-se situado numa 

dimensão mais ampla do que a sugerida na racionalidade burguesa que impõe a negação das 

reais necessidades do gênero humano. 

Esses componentes são expressos pela intensificação da violência nas mais 

diferentes esferas sociais, constituindo-se como um movimento global. Podemos tomar como 

exemplo, nos últimos 10 anos, as guerras situadas no Oriente Médio; as ações terroristas; a 

eclosão de movimentos xenófobos, a exploração sexual e o trabalho escravo. Temos, ainda, a 

crescente pauperização da massa trabalhadora, impulsionando à fome e à miséria milhões e 

milhões de pessoas no planeta.  

Os Estados nacionais ao romperem fronteiras, perdem a soberania para uma única 

aldeia global: a classe representante do capital, que atua nos limites do mercado, como agente 

mediatizador das práticas de dominação burguesa. Em nível global, isso ocorre mediante  
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implementação de políticas que obliteram o sentido da existência humana, estabelecidas por 

uma institucionalidade que trabalha a subjetividade humana no sentido de cada vez mais 

passivizar à ordem imposta pelo capital. 

Em se tratando do Brasil, a emancipação política tem produzido seus efeitos na 

classe trabalhadora. O governo, dito representante das forças populares
29

, a exemplo de outros 

países periféricos, se coaduna aos ditames do Fundo Monetário Internacional e Consenso de 

Washington para enxugar a máquina estatal. A redução do déficit público é o principal 

argumento na redução de investimentos na área social, aonde a classe trabalhadora vem 

protagonizando o distanciamento do Estado, que opera junto à população para garantir o 

mínimo. Dentro desse mínimo, criaram-se algumas políticas setoriais destinadas a uma 

população que vive nos limite da pobreza e miséria absoluta. Assim é que no âmbito da 

Assistência Social, a proposta de emancipação política se efetiva na realidade brasileira, 

estando inserido nesse contexto o Bolsa Família, programa de transferência de renda mínima, 

que tem como proposta conferir emancipação aos seus demandatários.   

Fato que se acentua na ofensiva neoliberal, dado o seu caráter particular, 

representado apenas pelos interesses da ordem burguesa em manutenção da sócio-

reprodutibilidade do capital. Desse modo, entendemos que a proposta desse programa de 

renda mínima é uma demonstração clara de como a emancipação política é a negação da 

emancipação humana.  

O pressuposto de emancipação no Estado neoliberal é pensado de forma abstrata tal 

qual é vista em Hegel, concebida no campo das idéias, cujo conteúdo está situado na 

perspectiva de valores impostos pela sociedade burguesa. Nessa ótica, verifica-se que o 

equacionamento das questões humanas se dá de modo parcial, a partir de um determinado 

dado da realidade, sem considerar a totalidade e seus complexos. De acordo, com o que 

aponta Marx (2005), ao abstrair-se da realidade faz com que haja a produção de um mundo 

invertido, que, por conseguinte produz a inversão do domínio consciente de todas as 

objetivações necessárias ao pleno desenvolvimento humano.  

Entretanto, os valores que tangenciaram o homem desde o princípio da formação 

humana: liberdade e igualdade se consolidam no debate contemporâneo, como requisitos da 

cidadania. De que forma estão atrelados, e como interferem na sociabilidade contemporânea e 

na reprodução social  são questões  de relevância aos que empreendem esforços para “a 
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superação da ordem desumanizadora de sociabilidade, cujas raízes se encontram no capital.” 

Tonet (2006, p. 01), porque provoca questionamentos sobre qual o horizonte possível para o 

homem na contemporaneidade. 

O fio condutor para elucidar o conjunto de obstáculos que se coloca para nós, hoje, é 

saber qual é a lógica que permeia o ato de construir e reconstruir do homem, no sentido de 

restituir a ele a sua humanidade e a sua consciência? Para se estabelecer os nexos necessários 

é fundamental a distinção entre cidadania e emancipação humana a fim de apreender a lógica 

desse processo histórico, e desvelar as determinações fundamentais que caracterizam o ser 

social e o seu processo de produção e reprodução.  

Esse caminho parece ser o mais coerente quando se entende o homem como um 

sujeito em movimento, que estabelece relações temporais contextualizadas na racionalidade 

do capital. Do mesmo modo, é coerente entender que passado, presente e futuro estão 

articulados com uma multiplicidade de determinações e juntos formam o processo sócio-

histórico como resultado dos atos humanos que fundam o ser social.  

Ainda que se esteja situada em uma ordem contraditória a uma sociabilidade 

humanizadora, nela é possível encontrar as respostas para a superação. Acreditamos que esse 

caminho é possível construir redirecionando o mundo humano ao próprio homem, por meio 

da crítica à auto-alienação humana do modo de ser e produzir no capitalismo. Desse modo, 

empreendemos que a emancipação humana constitui-se, então, como uma possibilidade  real e 

objetiva, diante da reprodução de um mundo invertido em face das limitações absolutas do 

capital. 

Possibilidades que são negadas quando são promovidos programas assistenciais de 

transferência de renda. Como exemplo citamos o  Bolsa Família que, sem modificar os 

pressupostos no quais estão assentados, tais programas reforçam uma contínua dependência 

com o fim de reproduzir a subalternidade necessária à manutenção dos status quo do capital, 

expressa pelo binômio dominação/exploração de subalternos à ordem do capital. 

1.3 A inversão de valores: inversão do mundo, uma “doce ilusão” ante as 

mutações da ordem do capital 

 

Embora esteja presente na teoria social de Marx, que a base material consiste em  

uma determinação fundamental das condições de existência do ser social, ela não pode ser 



 56 

concebida dissociada da subjetividade humana.  Costa (2005), se reporta a Lukács para 

explicar  a articulação entre objetividade e subjetividade, 

Todo ser tem necessariamente caráter objetivo, portanto uma acepção mais ampla na 

qual, não só a objetividade natural tem esse caráter, mas a subjetividade é uma 

categoria objetiva, com força material na produção do mundo dos homens (Lukács 

in Costa, 2005, p. 60). 

 

 A vida social é, portanto, produto da realidade objetiva articulada às posições 

teleológicas dos homens.  Se assim não o fosse, teríamos uma abordagem mecanicista, o que 

não é o caso.  Isto é descrito por Tonet (2005), consubstanciado no pensamento marxiano, ao 

afirmar que objeto e objetividade, sujeito e subjetividade são tomados como resultado real da 

atividade humana. 

 No entanto, em A Ideologia Alemã, Marx acentua a importância de, ao buscar 

entendimento sobre um dado fenômeno social ter como ponto de partida a realidade objetiva. 

E ainda, ter como pressuposto que, “os indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais 

de vida, tanto aquelas que eles já encontraram elaboradas, quanto àquelas que são o resultado 

de sua própria ação, pois ao produzirem seus meios de existência, os homens produzem 

indiretamente a sua vida material” e a sua forma de viver.   

Trata-se, portanto, nas palavras do autor, de uma forma determinada de manifestar a 

vida humana no âmbito do indivíduo e da sociedade, assim afirma: 

De maneira como os indivíduos manifestam sua vida, assim são eles. O que eles são 

coincide, portanto, com sua produção, tanto, com o que produzem como com o 

modo como produzem. O que os indivíduos são, por conseguinte, depende das 

condições materiais de sua produção (Marx, 2004, p. 44-45) 

 

O movimento dialético que permeia o ser social vai estar presente em toda a obra 

marxiana, precisamente quando analisa o modo de ser e produzir da sociabilidade burguesa. 

Ali, naquele contexto histórico, caracterizado pela transição no modo de produção e ascensão 

de novos sujeitos sociais, é identificada uma nova racionalidade, que tende a ocultar as 

diferenças entre a aparência e essência nas determinações das condições de existência 

humana, apresentada por uma ordem que reproduz diferenças entre classes. 

Dentre as estratégias do capital para manutenção de sua capacidade auto-reprodutiva, 

apresenta-se a inversão da ordem das coisas, do homem e da sociedade. Este aspecto já via 
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sido previsto por Marx
30

 ao demonstrar como esse modo de produção utiliza-se dos aparelhos 

ideológicos e jurídicos para se firmar. Auxiliados pelos agentes mediatizadores, Estado e 

sociedade civil, atuam respectivamente, numa dimensão política e ideológica, em diferentes 

esferas da sociedade em nível do cotidiano, nas relações mediatas e imediatas no sentido de 

neutralizar diferenças e naturalizar as desigualdades. 

Para este autor, o processo da vida real estabelecida pelas condições materiais, algo 

constante na atividade humana, expõe o desenvolvimento ideológico. Isto é visto na 

contradição entre o interesse particular e o coletivo quando assevera que “o interesse coletivo 

toma na qualidade de Estado uma forma independente, distinta dos reais interesses 

particulares e gerais e, ao mesmo tempo, na qualidade de uma coletividade ilusória”.  

É desse modo, portanto que na sociabilidade burguesa os conceitos de liberdade e 

igualdade passam a ser os conceitos dominantes. Para se interporem como ideais dominantes 

terão de ser abstratas, porque apresentam seus interesses como sendo interesses comuns a toda 

sociedade. Assim, estes ideais se apresentam como os únicos racionais e universalmente 

legítimos. Por outro lado, se fazem derivar dessas idéias dominantes todas as relações 

humanas do conceito de homem. 

Em Marx é possível dizer que as relações sociais na sociabilidade burguesa 

produzem um mundo invertido, porque a condição humana no processo social também é 

invertida. Esta questão tem um caráter ontológico, pois está relacionada com a troca orgânica 

entre homem e natureza, cujas mediações são fundamentadas nas condições materiais para a 

existência do ser em sociedade, bem como nas implicações decorrentes da contradição entre 

capital e trabalho. O caráter decisivo, ao ser tomada a realidade objetiva,  consiste em como se 

processam essas relações, pois no âmago, trazem consigo uma percepção de humanidade,  e 

sociabilidade, comprometidas, portanto, vinculadas à lógica capitalista.  

Ao analisarmos tal questão, vamos encontrar em Marx subsídios que apontam que o 

modo de produção material determina o caráter geral dos processos da vida social, política e 

espiritual.  Em seus estudos, é possível identificar que o processo histórico do sistema 

capitalista é apresentado por um ideal de liberdade que não é possível a todos, pois não possui 

caráter universal. E ainda, se vê na desigualdade e na produção da escravidão do homem 

sobre si mesmo, algo natural; decorrente da sociabilidade humana. O autor argumenta, ainda, 

que essas lacunas não podem ser preenchidas porque as necessidades são postas não pela 
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 Vide  A Ideologia Alemã, 2004,  p.62-82  
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realidade objetiva dos sujeitos fundamentais, mas pela abstração da realidade a partir da visão 

de mundo de uma classe. Classe esta que tem um propósito: a defesa da produção da riqueza 

concentrada em si mesma. 

Esse aspecto é enfatizado por Costa (2005), ao comentar sobre o modo como a 

liberdade burguesa é apresentada à consciência dos indivíduos na sociabilidade capitalista. A 

autora explica que o desenvolvimento humano é resultante de sua subordinação a uma força 

objetiva, cuja conseqüência expressa a não-liberdade do homem como ser humano genérico. 

Em outros termos, a liberdade na sociabilidade burguesa tem uma função: existe como 

condição para estar subordinada à ordem do capital.  

A institucionalidade burguesa, sob a égide do pensamento liberal, confere ao 

indivíduo uma liberdade sem precedentes na história de classes. Nesse horizonte ideológico 

estabelece-se uma relação contratual entre homens livres, para favorecer a compra e venda da 

força de trabalho. Trabalhador e capitalista submetidos ao mesmo ordenamento jurídico, 

como forma de ter garantida igualdade e liberdade perante a lei. Numa sociedade de classes, a 

liberdade e a igualdade são colocadas como uma prerrogativa dos direitos civis. Elementos 

previstos desde a Revolução Francesa, o qual está subjacente o direito à propriedade, por ser 

um dos pressupostos da sociabilidade capitalista.  

Aqui reside o divisor entre os pressupostos da emancipação humana. Ao haver a 

cisão do homem, dividindo-o entre indivíduo e cidadão, passou-se também a evidenciar a 

contradição entre os significados particulares/universal, reais/abstratos, pois  são atribuídos 

tais valores aos indivíduos desconectados da totalidade social. Despreza-se que a igualdade e 

a liberdade jurídica são a forma burguesa de ocultar a diferenças entre quem compra e quem 

vende a força de trabalho, uma determinação que propõe favorecer os que possuem 

propriedade, consequentemente ao sócio-metabolismo do capital. 

Diante dos desdobramentos da sociabilidade contemporânea, nem sempre está 

explícito, conforme descreve, Costa (2005), que a permanente reprodução do trabalho e da 

divisão do trabalho em seu desenvolvimento tende a obscurecer que determinadas mudanças 

na atividade humana, em suas relações, têm origem ontológica na troca orgânica da sociedade 

com a natureza.  E ainda, que essas mudanças desencadeiam novos processos civilizatórios 

que produzem ações que degradam a vida humana e promovem o empobrecimento do ser 

genérico. Não só porque ocorre a precarização das condições de existência, mas porque na 

subjetividade está engendrado o desvalor.  
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 O valor que se estabelece sob as condições de mercado, e que fomenta a banalização 

da vida, através da violência, incorrendo em fenômenos típicos da sociabilidade capitalista 

contemporânea: pauperização da vida material em todos os níveis (desemprego maciço, 

criminalidade, eclosão de movimentos xenófobos e raciais), depredação da vida e da natureza. 

Esses exemplos se configuram como expressões da questão social na atualidade, cujo 

processo tem conduzido à barbárie.  

Destacar esses aspectos é importante porque possibilita estabelecer considerações 

sobre o desenvolvimento das capacidades humanas no âmbito do processo de produção e 

reprodução da atual ordem societal do capital.  Deve se ter como eixo de análise,  a crise de 

sociabilidade contextualizada  em uma racionalidade, cujo objetivo não é o pleno 

desenvolvimento humano, mas reproduzir o interesse do capital em face  das atuais mutações 

societárias. 

 Processo que tem como expressão, uma humanidade que perde a sua própria 

objetivação com a expropriação do acesso aos bens por ela produzidos, bem como a 

capacidade de reger com consciência e liberdade, o processo de autoconstrução.  Isso significa 

não só a perversão do próprio ser, do mundo por ele criado e das relações entre os homens, 

mas a impossibilidade de visualizar as alternativas possíveis de superação da ordem   

capitalista.      

Na medida em que o problema da individualidade e do indivíduo como ser livre 

passou a ter grandiosa evidência com o surgimento do capitalismo, o significado negativo 

desse modo de produção, conforme é explicado por Dias (1999),  passou a ser ocultado 

através desses ideais de liberdade. Figurados através do conceito de emancipação emergem 

valores que criam a doce ilusão de enriquecimento do ser genérico humano dentro dos limites 

da Liberdade (Im)possível do Capital, não sendo por acaso que tais valores sejam resgatados 

como arcabouço político-ideológico na pós-modernidade.  

Nesse eixo de análise, entendemos que o viés de estudo para a interpretação da crise 

de sociabilidade consiste no estudo sobre a categoria emancipação humana e os seus 

pressupostos, a saber: liberdade, igualdade, fraternidade  e solidariedade. A partir da definição 

proposta por Marx é possível vislumbrar que na sociedade capitalista a humanidade é 

desigual. O conceito da burguesia sobre o tema liberdade consiste em vinculá-lo à 

propriedade privada, cujo principal fundamento é a acumulação da riqueza socialmente 

produzida. O sentido da aquisição da propriedade tem um fim específico:  a soberania de uma 

classe que visa estabelecer uma relação de poder entre os que possuem e os que não possuem 
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condições de existência, com o fim específico de promover a dominação do homem sobre o 

próprio homem. 

 Com isto, são estabelecidas as bases político-econômico-filosóficas para uma 

concepção de homem e sociedade calcada na abstração da realidade, a qual é determinada 

pelo projeto político de uma classe. Uma realidade, cujo modo de produção se efetiva a partir 

das contradições entre os sujeitos fundamentais, destituindo a classe dos que vendem a força 

de trabalho da historicidade característica do ser social. Essa abstração contribui, assim, para a 

mutação do conceito de liberdade, apropriada a partir de uma visão particular, como sendo 

uma condição necessária da sociabilidade burguesa.  

A lógica capitalista supõe a objetivação de um mundo invertido, construído mediante 

a formulação abstraída da realidade. Uma vez que a individualidade humana e a sociedade são 

concebidas em um plano ideológico, separadamente do mundo social, suas respostas a esse 

modelo de sociedade também vão estar assentadas bases ideológicas e abstratas, porque a 

realidade é decomposta em fragmentos. Não são consideradas, portanto, nesta ordem, a 

totalidade social e seus complexos.  

 Para o capital a proposta de emancipação, que na proposição marxiana tem caráter 

universal, é reduzi-la ao nível do indivíduo. Este fenômeno é observado no cenário de 

globalização, quando se verifica o tratamento para os investimentos públicos na área social, a 

redução progressiva dos gastos públicos, a desresponsabilização do Estado, atuando nos 

limites mínimos de cobertura das necessidades sociais não providas pelo mercado.  

Desse modo, por força do arcabouço político-ideológico, é que se consegue 

estabelecer formalmente a liberdade e a igualdade. Ambas contrapostas a uma realidade 

desigual: uma sociabilidade regida pela contradição, vivenciada entre os que vivem da força 

do trabalho e os que se apropriam dessa mesma força. Deste modo, para ocultar 

impossibilidade de liberdade e igualdade nos limites do capital, se faz imprescindível a 

distribuição e atualização de ideais.  

O que ocorre é que na renovação de conceitos, são distanciados efetivamente do 

conjunto de necessidades humanas, quanto mais se confundem com as exigências do processo 

de acumulação. Do mesmo modo, imprescindível, se faz, que seja criada uma aparência de 

liberdade, igualdade, fraternidade e também de emancipação, mas, numa perspectiva  

particularizada, supervalorizando o  indivíduo  para sobrepujá-lo diante da sociedade. 
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Neste contexto, um elemento fundamental para o nosso estudo, e que também é 

destacado por Tonet (2005), é que os discursos sobre emancipação humana vêm lastreados 

pelo conteúdo de liberdade na sociedade contemporânea. Isto fica evidente no processo de 

mutação do capital e de crise de sociabilidade contemporânea. Neles são identificadas 

algumas formas de mascaramento da realidade, as quais estão presentes no atual momento do 

capitalismo.  

Tais mediações ao mesmo tempo em que se constituem como possibilidades, 

apresentam-se como objeções para a consecução do pleno desenvolvimento. A correlação 

entre o humano e a formulação do mundo material; as determinações fundamentais que 

permeiam as essas relações sociais e como estas revelam as contradições imanentes ao 

processo histórico da sociabilidade humana tem repercussões na reprodução social. 

 No entanto, a diferença está no modo de apreender a realidade, se o eixo de análise 

vai ser a humanidade, como sujeito, a partir de suas necessidades reais; ou como objeto de 

sujeição, para favorecer a necessidade de atualização da reprodução material e ao sistema 

sócio-metabólico do capital. E ainda, se as determinações dessa realidade vão ser analisadas 

como complexo de uma totalidade social, ou,  se vão ser propositadamente fragmentada para 

assumir um caráter particular.  

No caminho do neoliberalismo e da pós-modernidade encontram-se os argumentos 

para inviabilizar quaisquer alternativas possíveis à contestação dessa forma de sociabilidade, 

sob a égide do sistema de acumulação. O que existe são argumentos em defesa de uma ordem, 

que pretensamente apregoam alguns ideais burgueses, quais sejam: a intransponibilidade dos 

limites do capitalismo, proposição de “cidadania plena”, projeto de emancipação numa 

perspectiva individualista e ênfase na subjetividade. 

Esses elementos estão sendo recuperados neste trabalho, como já foi mencionado 

anteriormente, para explicitar que na racionalidade capitalista o Estado constitui-se como uma 

das mediações fundamentais estabelecidas pelas exigências da produção material, a fim de 

legitimar a dominação da classe burguesa, e imprimir subalternidade à massa trabalhadora.  

Estes aspectos ainda são mantidos na contemporaneidade, os quais se manifestam na ofensiva 

neoliberal, através da reformulação dos Estados nacionais e na ênfase valorativa do indivíduo, 

cujas expressões são individualismo exacerbado pelo egoísmo nas mais diferentes formas. 

Nesse eixo de análise, no que tange ao Estado neoliberal, diante do cenário de crise 

do capital, é nas instâncias sócio-reprodutivas que se perpetua a ilusão de liberdade e 
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igualdade.  Com o distanciamento estatal na cobertura social de bens e serviços, os mesmos 

são deslocados para a esfera privada, tendo maior expressão na sociedade civil, elegendo a 

família para absorver a capacidade de provisão em função da exaltação do individualismo.  

Conforme explica Tonet (2005), este é visto  

(...) como autodeterminação do indivíduo egóíco-proprietário, que se manifesta na 

livre iniciativa” tomada no mercado, no qual todos são formalmente livres e iguais. 

A sociedade civil do capital, que se forma como invólucro do processo de 

acumulação, composta por interesses privados, se desdobra e se faz representar 

numa esfera pública (Tonet, 2005, p. 13-14). 

 

Um dos aspectos da subjetividade no mundo contemporâneo, apontado por Costa 

(2005), é a psicologização dos problemas sociais, onde a visão do problema da sociedade 

situa-se no plano da interioridade individual, a partir da responsabilização subjetiva dos 

sujeitos pela desigualdade e pauperização típicas do capitalismo.  Essa é a estratégia oferecida 

pelo Estado neoliberal no âmbito das políticas públicas. Também presente nas políticas 

sociais brasileiras que, para equacionar um problema estrutural decorrente da crise do capital, 

recorrem às políticas clientelistas. 

 Para os usuários, essas políticas aparecem como uma oportunidade de se manter um 

bom padrão de condições de existência; mesmo que continuem participando da pobreza 

absoluta circundante no país; ainda que para se sentirem emancipados tenham de afirmar a 

sua condição de subalternidade; mesmo que se tenha na família a obrigação de ser o principal 

eixo privado de provisão social como uma manifestação da emancipação humana. 

Feitas as considerações sobre as mutações do capital na contemporaneidade e suas 

implicações no processo de sociabilidade, elegemos como eixos de análise questionamentos 

sobre as formas e os limites do capital na vida cotidiana. Para tanto, foi fundamental ter como 

parâmetro dois processos societários distintos e antagônicos: a) um projeto societário que 

tivesse como pressuposto o enriquecimento material e espiritual do ser social através da 

categoria trabalho, para a superação dos limites do capital; b) a afirmação de um projeto 

societal que concebe o capital como a única e última possibilidade de liberdade humana. 

Diante do exposto, realizamos esforços para demonstrar a existência de uma 

possibilidade de enfrentamento a toda essa ordem desumanizadora, produtora da barbárie. 

Não hesitamos em recorrer à essência daquilo que fundamenta a existência do ser social. 

Debruçamo-nos sobre a realidade objetiva na contemporaneidade, o que nos conduziu ao 

significado dos conceitos que pudessem exprimir a maior necessidade humana no sentido de 
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objetivar a vida material e espiritual, e ainda, que tivesse relevância na atualidade.  Com a 

constatação empírica da crise de sociabilidade, realizamos uma crítica da sociedade 

contemporânea, subsidiada pelos autores de viés marxista. Por entenderem que esse 

movimento sócio-histórico se apresenta como uma crise de dimensão estrutural do capital, 

permitindo emergir princípios universais, tais como as categorias liberdade e emancipação.  

Na Teoria Marxiana, subsidiada pela realidade objetiva, podemos concluir que 

qualquer oportunidade de liberdade que se pretenda efetivar em um contexto que produza 

desigualdades e diferenças de classe nunca irá responder plenamente ao conjunto das 

necessidades humanas. Pois o fundamento dessas necessidades está no reconhecimento de que 

todos devem ser efetivamente livres e ter o domínio consciente do processo de autoconstrução 

humana. Isto só será possível, se, e somente se houver o trabalho associado, a extinção da 

propriedade privada e de todos os instrumentos que impliquem no processo de acumulação e 

manutenção do sistema capital. 

Mesmo sabendo que o mundo contemporâneo tem sido particularizado pelo 

esgotamento das condições de exploração do homem e da natureza
31

, recrudescidas pela 

degeneração de princípios e de toda possibilidade que ponha em questão a barbárie produzida 

pela ordem do capital, a sociabilidade burguesa sustenta argumentos sobre liberdade e 

emancipação, interpretando-os à luz do pensamento pós-moderno.  

Todavia, debruçando-se sobre a essência desse fenômeno, verifica-se que 

subjacentes  às proposições de liberdade e emancipação encontram-se o estranhamento e a 

alienação no mundo dos homens. Nessa proposta de inversão do mundo, conforme é 

explicado por Marx (2005), tenta-se reproduzir uma consciência invertida de valores e da 

sociabilidade no capitalismo. Para isso, serve-se de instâncias de sócio-reprodutibilidade que 

operam no sentido de reproduzir a doce ilusão de liberdade possível no capital, onde na 

ofensiva neoliberal, estranhamento e alienação assumem uma forma mistificada de 

solidariedade e individuação. 

Essa problemática será abordada, com maior detalhe, no segundo capítulo, quando 

passaremos a focalizar a família enquanto instância de sócio-reprodutibilidade do capital.  A 

atuação do Estado neoliberal brasileiro será entendida como uma das mediações para 

legitimar as práticas de dominação e passivização à ordem burguesa, a partir da formulação de 

políticas públicas na década de 90 que tem centralidade na família. Neste eixo de análise, 
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 Este aspecto é detalhado por Mészàros em Para Além do Capital, Editora Bointempo, 2007. 
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como a solidariedade e a individualização propostas pelo Estado neoliberal nas políticas 

públicas, particularmente oferecidas pelo Programa Bolsa Família, programa de transferência 

de renda mínima, oferecem contribuições para o processo de emancipação humana. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 
FAMÍLIA: INSTÂNCIA LEGITIMADORA 

– UMA REINVENÇÃO DO ESTADO EM 

TEMPOS DE CRISE DO CAPITAL 

 

 

“... o Estado Moderno não atribui importância ao 

homem real ou unicamente satisfaz o homem total de 

maneira ilusória.” 

 Manuscritos Econômico -Filosóficos - Karl Marx  
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Na medida em que a comunidade política tem a sua matriz ontológica 

na forma capitalista de trabalho, ela é incapaz por sua própria 

natureza, de permitir a plena realização de todos os homens.  

       Ivo Tonet 
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iante dos muitos estudos sobre a sociabilidade humana, é possível afirmar a 

importância da família na formação da singularidade de homens e mulheres.  

Indubitavelmente, a genericidade humana supõe um espaço de sociabilidade 

onde o ser social possa realizar a sua autoconstrução, reposição das energias 

para efetivar-se enquanto ser. Isto se manifesta mediante enriquecimento de sua essência 

material e espiritual para torná-lo a cada dia mais humano, e, portanto, consciente de sua 

existência, através da consciência de si mesmo e da humanidade de seu tempo.  No plano do 

cotidiano, tal necessidade faz com que a família, por ser uma instância de reprodutibilidade, 

seja produto de todo um processo histórico. Sua função social acompanha os diferentes 

momentos da sociedade e as expressões desse movimento sócio-histórico, o qual na 

atualidade vem demarcado por uma crescente precarização das condições de existência e 

fragmentação das relações humanas. A partir de uma análise perspectivada na Ontologia do 

Ser Social é possível visualizar o processo de mutação societária e as tendências 

contemporâneas. Essas objetivações historicamente determinadas são transformadas em 

obstáculos ao desenvolvimento da humanidade, por meio de determinações que se conformam 

na crise de sócio-reprodutibilidade de bases materiais do capitalismo contemporâneo.   Nesse 

eixo de análise, é possível apreender como a reestruturação produtiva conduz à ofensiva 

neoliberal na economia dos países periféricos e como uma de suas conseqüências tem-se o 

enfraquecimento das ações estatais nas políticas de proteção ao trabalho. Sem olvidar que 

essas condições sócio-históricas impulsionam todo um conjunto de idéias, valores e 

comportamentos centrados no individualismo burguês e em um único projeto de vida em 

sociedade: o do capital.  Tal projeto de sociabilidade torna aceitável de uma maneira muito 

engenhosa, o arbítrio e o autoritarismo do projeto de emancipação política, tão indiferente aos 

conflitos e às complexas diferenciações valorativas entre as classes. No campo da reprodução 

social o capital engendra um discurso pacificador, através do diálogo entre as diferenças, e a 

partir do seu transformismo classista, constrói uma única forma de pensar em sociedade, 

unificadora e hegemônica para o capital. O discurso da pós-modernidade, em suas 

controvérsias, tenta criar novas roupagens para a velha estratégia de manutenção da ordem do 

capital, via controle de conflitos entre capital e trabalho. Manifestações da crise orgânica do 

capital, o neoliberalismo, a reestruturação produtiva e o discurso da pós-modernidade, 

efetivam-se enquanto modo de sociabilidade possível ao processo de acumulação e 

manutenção dos interesses daqueles que dominam a classe trabalhadora. No meio dessas 

contradições, estão associadas a desqualificação do ser genérico, constituindo-se em 

expressões de pauperização, não só da classe trabalhadora, como também da expressão da 

D 
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ordem,  da naturalização e passivização da racionalidade burguesa no projeto societário em 

curso. Deste movimento resultam profundas alterações na relação entre Estado e sociedade, a 

partir de proposições neoliberais que promovem um conjunto de reformas que conforma em 

uma nova concepção do Estado, fazendo-se com que seja ampliada a capacidade da sociedade 

civil para absorver a responsabilidade na proteção social. No que se refere às instâncias de 

sócio-reprodutibilidade, essas tendências fazem emergir a família como protagonista da 

provisão social. A família, pois, ocupa a centralidade no debate contemporâneo no contexto 

do Estado neoliberal brasileiro, e passa a ser a estratégia do capital para enfrentamento da 

desigualdade social. Ao ser edificada sobre a estrutura econômica, tem o reconhecimento de 

sua função social estabelecida a partir de uma supervalorização do indivíduo. Desse modo, 

com o distanciamento do Estado nas responsabilidades sociais, a família é erigida como uma 

das principais instituições privadas para cobertura da provisão social. Assim, cria-se um 

cenário de ilusões acerca da possibilidade individualizada de enfrentamento de uma crise 

estrutural que tem dimensões globalizantes.  Neste capítulo, o nosso intento é apreciar, numa 

perspectiva da ontologia marxiana, as proposições do Estado para enfretamento da crise do 

capital, de modo a determinar em que consiste a legitimação da família contemporânea. 

Enquanto instância de sócio-reprodutibilidade, uma reinvenção do Estado apresentada como 

principal eixo de provisão social – marcada pelos valores de solidariedade e individualização 

– que se estabelecem no discurso do neoliberalismo e da pós-modernidade, e alcançam na 

atualidade um modo de pensar predominante. 

 

2.1 A crise do capital e as novas configurações do Estado  

 

A criação de alternativas que venham salvaguardar a capacidade incontrolável do 

modo de produção capitalista, de apropriação privada de bens e riquezas produzidos 

coletivamente é direção constante em sua dinâmica. Modo produtivo que direciona formas de 

agir, pensar e comportar-se em sociedade, o capital condiciona aos seus interesses de 

acumulação as várias esferas da vida: econômica, social, política, valorativa, cultural, afetiva, 

política, dentre outras.  

Em seu movimento, o capital gera momentos de grande expansão nos processos de 

apropriação de riqueza oriunda da exploração da força de trabalho tornada mercadoria. 

Decorrente de seus limites intrínsecos, essas fases de crescimento são seguidas de retração no 
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processo de acumulação. A atual crise do capital atinge seus centros de manutenção e 

sobrevivência por ser intrínseca ao seu movimento de apropriação da riqueza socialmente 

produzida. Como expressões de sua necessidade de sobrevivência (estratégia de “restauração 

do capital”, na expressão de Braga, 2001): o capital tem engendrado um processo de 

reestruturação produtiva, de financeirização das relações econômicas e de expansão da 

ideologia neoliberal. O sistema sócio-metabólico do capital encontra-se envolvido em uma 

crise nunca antes enfrentada. 

A família situa-se nesse campo de transformações que atinge a totalidade das formas 

de viver capitalista (modos de produção e de reprodução da vida social). As mutações 

ocorridas na família, como instância de sócio-reprodutibilidade do capital, refletem os 

resultados da funcionalidade que lhe é posta historicamente: a responsabilidade pela 

manutenção das ameaças geradas pela agudização das desigualdades sociais ao sistema sócio-

metabólico do capital em tempos de crise.   

No âmbito da esfera produtiva, o capital se expressa modificando o modo de 

acumulação fordista-keynesiano que sustentou o crescimento capitalista até os anos 60. 

Chamados de “os anos dourados” essa fase capitalista expressou “crescimento econômico, e 

taxas de lucro que se mantiveram ascendentes entre o fim da Segunda Guerra Mundial e a 

segunda metade dos anos 60”. Um período cíclico, com uma fase de prosperidade mais longa. 

Nessa fase, as crises cíclicas, ao contrário, eram mais curtas e superficiais. Segundo Mandel 

(Apud Netto e Braz, 2007, p. 213),  “essas crises não foram suprimidas, apenas reduzidas e as 

retomadas foram rápidas e intensas”. Esta fase chega ao seu declínio quando ocorre  

... o colapso do ordenamento mundial deflagrado pela decisão norte-americana de 

desvincular o dólar do ouro (rompendo, pois, com os acordos de Bretton Woods que, 

após a Segunda Guerra Mundial convencionaram o ouro como padrão para o 

comércio internacional e a conversibilidade do dólar em ouro). E, ainda, o choque 

do petróleo, com a alta dos preços determinada pela Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo - OPEP. Porém, subjacentes a esses detonadores, não 

figuravam apenas a forte redução do ritmo de crescimento e a queda das taxas de 

lucro. Contavam-se, ainda, vetores sócio-políticos de importância, dos quais a 

pressão organizada dos trabalhadores era o mais decisivo: ao longo dos anos 

sessenta e na abertura dos setenta, o peso do movimento sindical aumentou 

significativamente nos países centrais, demandando não somente melhorias salariais. 

Mas ainda, “contestou a organização da produção nos moldes taylorista-fordista. 

(NETTO e BRAZ, 2007, p. 213)  

 

Definitivamente, a ilusão dos anos dourados é finalizada em 1974-1975. A economia 

mundial entra em colapso. Nesse momento, “a onda longa expansiva é substituída por uma 

onda longa recessiva”: a partir daí e até os dias atuais, inverte-se o diagrama da dinâmica 
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capitalista – agora, as crises voltam a ser dominantes, tornando-se episódicas as retomadas. 

(NETTO e BRAZ, 2007, p. 214). 

Conforme detalhado no capítulo anterior, para Mészáros (2007), diante do que se está 

vivenciando no mundo contemporâneo a crise do capital deixa de ser cíclica para ser 

estrutural. O que se observa é o mergulho do mundo burguês em uma grave crise estrutural 

onde está em jogo a própria reprodução do sistema sócio-metabólico do capital. A partir de 

então, os grandes representantes do capital mundial passam a implementar estratégias 

políticas globais para reverter o contexto que lhe é efetivamente desfavorável.  

O primeiro passo é o ataque ao movimento sindical, um dos suportes aos vários tipos 

de Welfare State nos países centrais – com o capital atribuindo às conquistas do movimento 

sindical a responsabilidade pelos gastos públicos (derivados das garantias sociais) e pela 

queda das taxas de lucro às suas demandas salariais. 

Nesse processo, há a superação paulatina da preponderância da rigidez fordista-

keynesiana e a introdução de novas formas produtivas mais “flexibilizadas”, diante dos 

padrões anteriores de produção. De acordo com Netto e Braz (2007, p. 216): 

A base dessa flexibilidade – que para muitos, assinalaria a fase do “pós-fordismo” – 

opera-se na reestruturação produtiva. De uma parte, a produção “rígida” (taylorista-

fordista) é substituída por um tipo diferenciado de produção, que da forma anterior 

mantém a característica de se realizar em grande escala; todavia, ela destina-se a 

mercados específicos e procura romper com a estandartização. Buscando atender 

variabilidades culturais e regionais e voltando-se para as peculiaridades de “nichos” 

particulares de consumo. De outra, o capital lança-se a um movimento de 

desconcentração industrial: promove a desterritorialização da produção – unidades 

produtivas (completas ou desmembradas) são deslocadas para novos espaços 

territoriais (especialmente áreas subdesenvolvidas e periféricas), onde a exploração 

da força de trabalho pode ser mais intensa. 

 

Mas, destacam esses autores, o mais essencial para esta reestruturação produtiva é 

assimilação intensiva das tecnologias resultantes de avanços técnico-científicos à produção, o 

que reduz enormemente a demanda por trabalho vivo, ao mesmo tempo em que promove o 

desenvolvimento das forças produtivas. 

Os avanços tecnológicos alavancados com deslocamento dos suportes eletromecânicos 

para os eletroeletrônicos geraram, de maneira geral, três implicações ao espaço da produção: 

1. A expansão das fronteiras do trabalhador coletivo, onde as operações e atividades 

intelectuais requeridas para a produção material tornam-se mais amplas e complexas; 2. São 

requeridas qualificação elevada da força de trabalho e ainda a ampliação da capacidade de 

execução de atividades múltiplas, a polivalência;  3. A gestão da força de trabalho pela 
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organização taylorista-fordista é reciclada. O controle recorre a formas diversas do passado de 

despotismo fabril, apelando para a pretensa participação e para o ilusório envolvimento dos 

trabalhadores, valorizando um novo modo de comunicação e a redução das hierarquias 

mediante a utilização de “equipes de trabalho”. O capital empenha-se para quebrar a 

consciência de classe dos trabalhadores: utiliza-se o discurso de a empresa é sua “casa” e que 

eles devem vincular seu êxito pessoal ao auxílio da empresa; não por acaso, os capitalistas 

não se referem a eles como operários ou empregados, agora são: colaboradores, cooperadores 

ou associados. 

Diante de tais implicações, o perfil das indústrias se altera profundamente. Os grupos 

monopolistas tratam de externalizar os custos, mantendo o controle do conjunto da produção, 

mas repassando os custos para outras empresas através da terceirização, que significa 

desregulamentação (e até mesmo, supressão) das garantias de proteção no trabalho. Em todos 

os países onde o trabalho foi “flexibilizado” houve o crescimento do desemprego. (Netto e 

Braz, 2007, p. 219). 

Estas transformações levaram à naturalização do desemprego, à ampliação das 

condições precárias de trabalho e ao perverso efeito de agudização das desigualdades sociais: 

 

A precarização e a “informalização” das relações de trabalho trouxeram de volta 

formas de exploração que pareciam próprias do passado (aumento das jornadas, 

trabalho infantil, salário diferenciado para homens e mulheres, trabalho semi-

escravo ou escravo) e ao final do século XX, ao cabo de vinte anos de ofensiva do 

capital, a massa trabalhadora não padece apenas nas periferias – também nos países 

centrais a lei geral de acumulação capitalista mostra seu efeito implacável (NETTO 

e BRAZ, 2007, p. 221). 
 

Os efeitos da reestruturação do capital, descritos acima, vêm se dando em um contexto 

ínfimo de crescimento sócio-econômico, medíocre, residual ou mesmo negativo, como preço 

a tantas dificuldades de sobrevivência para grande parcela da população mundial. “Todas as 

transformações implementadas pelo capital têm como objetivo reverter a queda da taxa de 

lucro e criar condições renovadas para exploração da força de trabalho”. (NETTO e BRAZ, 

2007, p. 218). 

A incorporação dessas novas formas flexíveis de produção implica na destruição 

progressiva dos laços de solidariedade e nas formas de organização da classe trabalhadora, 

especificamente, pela via dos sindicatos industriais. A destituição do poder de participação da 

classe trabalhadora nas deliberações do processo produtivo, alcançada no período do pacto 
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fordista-keynesiano, é condição fundamental para a implementação das novas tecnologias e 

formas de gestão da produtividade.  

Novas formas que são baseadas no envolvimento passivo dos trabalhadores aos 

interesses do capital no campo fabril. O trabalhador não apenas executa a atividade produtiva 

como, ao mesmo tempo, exerce o seu controle, em favor dos interesses produtivos do capital. 

O saber alcançado coletivamente pelas classes trabalhadoras passa a ser gerenciado em favor 

dos interesses privados do capital. É o ponto de ampliação do processo de subsunção real do 

trabalho ao capital. 

Outro elemento a ser considerado para a afirmação do padrão flexível de acumulação é 

a produção em função da demanda. Este novo norteamento da produção tem a finalidade de 

redução dos custos dessa produção ao mínimo possível. Para maior redução de custos 

produtivos, a desvalorização crescente da mercadoria força de trabalho é implementada. A 

diminuição dos postos de trabalho e o aumento do desemprego tornaram-se estruturais, além 

da crescente terceirização de mão-de-obra, servem para a diminuição dos gastos com as 

garantias trabalhistas alcançadas pelas pressões sindicais no período das ondas longas de 

crescimento. Este processo de implantação de novas formas de produzir e de gerir a produção 

é ainda solidificado pela absorção dos avanços tecnológicos da robótica e da microeletrônica. 

O que mais chama atenção nas mudanças ocorridas é a busca pela adesão passiva dos 

trabalhadores aos interesses do capital.  

Corações e mentes são conquistados em função da acumulação, mediante um processo 

de passivização e de transmutação dos interesses do trabalho. Não apenas as ações 

emancipatórias foram impedidas pela interseção da ação dos sindicatos, mas os projetos 

revolucionários ao capital, desqualificados. A falsa idéia de que todos os projetos de classes 

foram unificados, favorece a hegemonia do capital, necessária à aceitação dos trabalhadores 

diante das dificuldades de incorporação ao processo produtivo com a redução da mão-de-obra. 

Isto é um dos efeitos perversos das estratégias do capital para a manutenção de sua 

sobrevivência, hoje, expandida à esfera planetária.  

O processo de transnacionalização do capital ocorre pelo processo de hipertrofia das 

operações financeiras, em função da necessidade de expansão incontrolável do domínio 

burguês.  “As finanças passaram a constituir, nos últimos trinta anos, o sistema nervoso do 

capitalismo – nelas se espelham, particularmente, a instabilidade e os desequilíbrios da 

economia dessa fase do estágio imperialista.” (NETTO e BRAZ, 2007, p. 233). A organização 

das relações econômico-financeiras é então concretizada a partir de blocos supranacionais que 
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passam a constituir espaços geoeconômicos regionais, contando com normas específicas para 

as suas transações e promovendo a integração, sob o comando monopolista de investimentos e 

mercados. Exemplos: NAFTA, APEC, UNIÃO EUROPÉIA, MERCOSUL. 

No processo de transnacionalização do capital,   segundo constata-se na tese marxiana, 

não existe controle ao domínio do capital. “O capital quer impor um processo de 

desregulamentação universal – que vai muito além da “desregulamentação” das relações de 

trabalho. O objetivo declarado dos monopólios é garantir uma plena liberdade em escala 

mundial, para que os fluxos de mercadorias e capitais não sejam limitados por quaisquer 

dispositivos.” (Op.cit. p. 228). 

Não ter limites sócio-econômicos implica não ter barreiras jurídico-formais e político-

ideológicas. Tornar o mundo à sua imagem e semelhança, tal é a necessidade do modo 

produtivo capitalista atualmente. Diante desse domínio, os projetos de classes emancipatórios 

acabam por ser entorpecidos perante a aparência de exclusividade do capital. Os horizontes da 

vida em sociedade, tão diversos, contraditórios e, por isso, complexos, tornam-se 

minimizados às aparências, ou seja, são incorporados a um discurso duvidoso de que é parte 

integrante do horizonte estreito e desigual do capitalismo como modo de viver. Exploração, 

precarização, desemprego passam a ser efeitos “naturais” deste modo de viver que 

responsabiliza o indivíduo pelos percalços da vida social.  

O capital utiliza tais efeitos como instrumentos de disseminação desta forma aparente 

de viver pela via do Estado. Dias (1999, p. 47), analisando o surgimento e a funcionalidade do 

Estado ao capital, explica que esta instância reguladora do domínio capitalista surge para 

subsidiar um modo muito específico de viver e pensar,  fundado na mercatilização da força de 

trabalho humano, o que implica em uma racionalidade distinta. Um modo peculiar de ver o 

mundo e constituí-lo socialmente: 

Cada modo de produção é uma maneira de resolver a materialidade mas é, também, 

a construção das condições necessárias para tal. É a criação, rigorosamente falando, 

de uma nova racionalidade. Nesse sentido, o Estado (a política concentrada das 

classes dominantes) nada mais faz do que criar um nexo psico-físico e potenciar a 

possibilidade de hegemonia, elemento de sua própria permanência como Estado. 

Produção material, produção simbólica, articulação de direitos, criação de 

intelectuais que expressem e ampliem a nova racionalidade em ação. Isso é, no 

essencial, a nova civilização. 

O Estado passa a ser a instância sócio-reprodutiva do capital por ter como função a 

manutenção de controle político entre as classes, já que: 

 a formação do Estado moderno é uma exigência absoluta para assegurar e proteger 

permanentemente a produtividade do sistema. O capital chegou a dominância no 
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reino da produção material paralelamente ao desenvolvimento das práticas políticas 

totalizadoras que dão forma ao Estado moderno. (Meszáros, 2007, p. 106) 

 

Dessa forma, podemos afirmar que os interesses de saída para a atual crise do capital 

não são apenas incorporados à esfera produtiva, mas também e, sobretudo, manejados no 

âmbito das relações entre as classes pelo poder pseudo-conciliatório atribuído ao Estado pelo 

capital. O Estado não é um bloco político isento de contradições, tal como se faz pensar 

através do processo ideológico de institucionalização dos valores burgueses (democracia e 

cidadania). Segundo Dias (1999, p. 49), o Estado capitalista não é monolítico, como se 

difunde através do senso comum. Para maior eficácia e legitimidade, ele tem que se 

apresentar como Estado de todos, acima das classes. Os interesses contrários das classes se 

tornam aparentemente sem arestas, sem as discrepâncias, os confrontos e os enfrentamentos 

que os condicionam na realidade.  

O discurso e ações estatais estão direcionados para a melhor forma de manter os 

ânimos classistas sob controle. Por outro lado, o que se chama de sociedade civil, em 

oposição à esfera pública estatal, também merece ser alvo de análises mais profundas, 

sobretudo, em tempos onde a responsabilização dos gastos sociais foi deslocada da esfera 

estatal para o que se convencionou chamar sociedade civil. 

Um dos erros vitais na análise da sociedade civil é pensá-la como articulação de 

instituições indiferenciadas, expressão de interesses universais, não contraditários, 

sem caráter classista. Tem-se, assim, uma concepção homogeneizadora, 

subalternizante. Essa é a leitura de clara inspiração liberal, que uma boa parte da 

esquerda faz. É preciso aprofundar e criticar essa análise. A articulação entre 

instituições se faz sempre no processo de luta. Pensar a questão da sociedade civil 

do ponto de vista dos trabalhadores requer sua articulação com os movimentos 

sociais organizados. Isto permitirá mudar o foco de análise, marcar diferenças e 

explicitar projetos. Isso não implica ignorar o plano das instituições, nem política, 

nem analiticamente. Pelo contrário. Ao colocar o movimento social, com toda a sua 

contraditoriedade, no centro da luta social, percebe-se o alcance real da sociedade 

civil como forma de articulação social. Desmitificada, ela se revela espaço de luta e 

não mais como cenário de pactos sociais. Aqui não cabe mais a ilusão de que a 

sociedade civil é necessariamente progressista. (DIAS, 1999, p. 77) 

 

De acordo com este raciocínio, vale salientar que uma das representações mais 

fortemente organizadas da sociedade civil no Brasil é a Rede Globo, representação explícita 

da racionalidade burguesa nos ideais contemporâneos. Poucos são os instrumentos de 

intervenção das classes subalternas em nossa sociedade que efetivamente criem implicações 

ideológicas e políticas em prol de um projeto de emancipação humana. 
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Ao longo das três últimas décadas, em conjunto com as modificações produtivas, um 

arcabouço jurídico e ideológico foi posto em prática, através das ações estatais: a política 

macro-econômica do neoliberalismo.  

A ideologia neoliberal, sustentando a necessidade de diminuir o Estado e cortar suas 

gorduras, justifica o ataque que o grande capital vem movendo contra as dimensões 

democráticas da intervenção do Estado na economia. Contudo, melhor que ninguém, 

os representantes dos monopólios sabem que a economia capitalista não pode 

funcionar sem a intervenção estatal; por isso mesmo, o grande capital continua 

demandando essa intervenção (...). É claro, portanto, que o objetivo do capital 

monopolista não é a diminuição do Estado, mas a diminuição das funções estatais 

coesivas, precisamente aquelas que respondem à satisfação de direitos sociais. Na 

verdade, ao proclamar um Estado mínimo, o que pretendem os monopólios e seus 

representantes nada mais é que um Estado mínimo para o trabalho e máximo para o 

capital. (NETTO e BRAZ, 2007, p. 227). 

Da lógica do Estado à lógica da sociedade civil, segundo Montaño (2007), esse 

reordenamento vem sendo o princípio norteador do movimento estratégico do capital para 

saída da crise de sócio-reprodutibilidade. No âmbito do neoliberalismo, as funções do Estado 

na manutenção do conflito de classes - através do manejo de garantias sociais postas em 

execução através de políticas públicas de proteção ao trabalhador - são deslocadas para o 

espaço conflituoso da sociedade civil. Este deslocamento implica em privatização dos 

serviços sociais essenciais (saúde, previdência e educação, por exemplo) bem como de 

serviços estratégicos (energia siderúrgica e petroquímica, telecomunicações e transportes, por 

exemplo). A implementação de um projeto neoliberal de economia em países periféricos, 

como o Brasil, é ainda mais grave para a sobrevivência das classes subalternas.  

A ampliação das contradições sociais geradas pela desresponsabilização estatal com as 

políticas públicas gera maior barbárie social. Desemprego, violência, corrupção, destruição 

ambiental, pobreza e desrespeito às conquista sociais são vivenciados cotidianamente; ao 

mesmo tempo em que ocorrem as medidas neoliberais postas em prática a partir de reformas 

político-institucionais.  

No Brasil essas medidas foram incorporadas pelo governo Collor, maturadas pelo 

governo FHC e vêm sendo aperfeiçoadas no governo Lula,  o qual é caracterizado como 

executor das políticas neoliberais. Em contraste aos avanços democráticos alcançados nos 

anos 80, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, as políticas sociais vem sendo 

executadas a partir de ações pontuais, com a presença da iniciativa de empresas privadas 

internacionais e nacionais. O pacto entre capital e trabalho é posto em execução através de 

projetos de responsabilidade social, voluntarismo e solidariedade, que, na realidade, encobrem 

um direcionamento perverso de refilantropização da Questão Social. Ou seja, o tratamento da 



 76 

pobreza continua sendo focalizado por uma política de assistência em ações restritas, 

centradas na família – unidade de reprodução fundamental da classe trabalhadora. 

A família como instância sócio-reprodutiva do capital é, segundo Mészáros  

o menor de todos os microcosmos da reprodução que deve sempre proporcionar sua 

participação no exercício global das funções sociometabólicas, que não incluem 

apenas a reprodução biológica da espécie e a transmissão ordenada da propriedade 

de uma geração à outra”. Neste aspecto, não é menos importante seu papel essencial 

na reprodução do sistema de valores da ordem estabelecida da reprodução social, 

totalmente oposto – como não poderia deixar de ser – ao princípio da verdadeira 

igualdade. (Ibidem 2007, p. 270). 

 

Mészáros comenta ainda, a função social da família, no âmbito da reprodução social, 

confrontando sua importância para o sócio-metabolismo do capital. Assim, revela que:  

o aspecto mais importante da família na manutenção do domínio do capital sobre a 

sociedade é a perpetuação – e a internalização – do sistema de valores 

profundamente iníquo, que não permite contestar a autoridade do capital, que 

determina o que pode ser considerado um rumo aceitável de ação dos indivíduos que 

querem ser aceitos como normais, em vez de desqualificados por comportamentos 

não-conformistas. (Ibidem, 2007, p. 271). 

Assim, entendemos que a família tem passado por profundas transformações, as quais 

revelam um modo de reproduzir as relações humanas na atualidade. Confronta-se com um 

movimento contraditório e antagônico, onde a totalidade social é decomposta em fragmentos, 

para se vivenciar o imediato. Isto pode ser verificado, no campo empírico, quando se observa 

a quebra de valores essenciais ao enriquecimento do ser social. 

 Com isso, essa instância de sócio-reprodutibilidade passa a ser, portanto, responsável 

pela disseminação da síndrome do conformismo mediante discursos que afirmam a 

superioridade da classe burguesa e de inferioridade da classe trabalhadora, tanto nos 

agrupamentos familiares burgueses, como nos subalternizados. Não é por acaso que no 

contexto do neoliberalismo (onde o discurso da igualdade de oportunidades através do 

mercado e da falácia da não existência de projetos alternativos ao capital) a família, em suas 

complexas manifestações contemporâneas, seja o elemento fulcral para os programas 

assistenciais de manutenção da sobrevivência de grandes parcelas populacionais.  

Diante da redução dos recursos estatais para com as políticas de seguridade social, a 

família passa a ser o alvo de programas que venham apresentar um grau mínimo de 

manutenção da subsistência. Essa instância de sócio-reprodutibilidade passa ser, ainda, a 

resposta de um modelo de gestão estatal reducionista da prestação de serviços. No âmbito da 

proteção social, transfere uma responsabilidade que é pública para uma instância privada, que 
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por meio de objetivos particulares, promove o esvaziamento de lutas sociais sob o signo da 

emancipação. 

No capítulo seguinte desta dissertação efetuaremos um maior aprofundamento dessas 

questões, quando abordaremos a Política de Assistência e a sua concepção política a partir da  

década de 90. Com esses elementos, no cenário do neoliberalismo e pós-modernidade será 

possível visualizar como foi atribuída à supervalorização da família contemporânea e o seu 

protagonismo na proteção social.  

Contudo, por meio do pensamento marxiano, podemos afirmar que sob a aparência do 

reconhecimento da família, manifesta-se na essência, a negação de homens e mulheres. O 

propósito desse movimento, com a sua suposta neutralidade não é emancipar o ser social. Até 

porque, inequivocadamente, essa possibilidade inexiste enquanto houver antagonismo entre 

classes.  

Aspecto muito bem colocado, por Marx ao comentar a Questão Judaica. Neste suposto 

reconhecimento, o que existe é uma relação de subordinação às determinações imposta pelas 

necessidades de renovação do capital. Estes aspectos serão detalhados nos capítulos seguintes, 

quando procederemos a uma análise critica sobre a implementação do Programa Bolsa 

Família, considerando-se o significado para o capital e as implicações para as famílias 

participantes desse programa; contrapondo-os ao processo de emancipação humana. 

 

2.2. A família na contemporaneidade: uma instância legitimadora da 

sociabilidade burguesa em tempos de crise do capital 

 

Muitas são as indagações que nortearam a referida análise ao longo do processo de 

aproximação do objeto de estudo. Indagações sobre a correlação entre a família, enquanto 

instância de sócio-reprodutibilidade e o Estado, com o propósito de esclarecer qual o 

significado dessa relação na ofensiva neoliberal a partir da década de 90. O que há de novo no 

tratamento do Estado para com a família?  O que tais ações têm a ver com as proposições de 

emancipação humana, ou com a consolidação de um projeto de emancipação política? Ainda 

serão resultantes deste momento a reflexão; o questionamento sobre como se dá a ordem das 

relações entre a sociedade civil - o triunfo do indivíduo sobre a sociedade - e seus 

rebatimentos na família contemporânea?  
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 Diante tais reflexões, cabem outros questionamentos. Quais as determinações e 

exigências do processo de acumulação capitalista para a família contemporânea. Por que a 

família tem uma função social de fundamental importância, à sócio-reprodutibilidade do 

capital?  Por que a família ocupa a centralidade no debate contemporâneo no contexto do 

Estado neoliberal brasileiro, no governo Lula? A partir da análise da família na 

contemporaneidade, quais são as questões relevantes para o Serviço Social?  

Para os questionamentos ora expostos, apontamos alguns pressupostos que  destaca a 

família como instância de sócio-reprodutibilidade do capital na contemporaneidade, sendo-lhe 

atribuídas as seguintes funções: 1. Absorver os valores morais/racionais dos princípios de 

mercado; 2. Difundir pressupostos do capitalismo na atualidade para sócio-reprodutibilidade 

do capital a partir da inversão dos valores universais, imanentes ao processo de emancipação 

humana, os quais foram recuperados pela racionalidade burguesa a fim difundir pseudo-

igualdade e pseudo-liberdade; 3. Abarcar a provisão social que historicamente era atribuída ao 

Estado; 4. Viabilizar com a disseminação de valores reestruturantes do capital a passivização 

à ordem do capital. 

Desse modo, entendemos que o ritmo que a modernização neoliberal imprime, faz-se 

presente em diferentes espaços de sociabilidades, com extensão para além da vida pública – o 

mundo privado, estendendo-se às instâncias de sócio-reprodutibilidade, entre elas,  a família. 

Como já foi exposto no capítulo anterior, os princípios imanentes à emancipação humana, ao 

serem apropriados pela sociedade burguesa, são decodificados com uma principal finalidade: 

promover uma redistribuição de ideais perspectivados na pós-modernidade,  nos limites da 

reestruturação do capital. 

Com isso os elementos valorativos passam a ter outro significado, pois o conjunto de 

princípios que norteiam o desenvolvimento das forças produtivas no neoliberalismo 

(imediatismo, lucro, consumo, desregulação, flexibilização, despolitização)  também 

movimentam os diferentes espaços de sociabilidades ( igrejas, escolas, artes) e, de igual modo, 

a família. 

E, como a família é um campo de possibilidades para a reprodução social, também é 

afetada pelas contradições que trazem no bojo novas bases materiais para a atualidade: “o 

enfraquecimento da classe trabalhadora; o esvaziamento progressivo do exercício da 

cidadania; a substituição quase total de um processo de solidariedade espontânea por um 

processo de solidariedade mecânica emanada do Estado e a perda de visibilidade dos valores 
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essenciais ao desenvolvimento do homem enquanto ser singular e social”.(CARVALHO, 

2000, p. 35).    

Nesse cenário que pobreza e desemprego, trabalho desqualificado, despolitização da 

vida social e esvaziamento da vida social no cotidiano, se constituem em expressões da 

questão social,
32

 na atualidade.  A mudança desse perfil histórico produz e reproduz condições 

de vida cada vez mais diferenciadas, mediante progressiva concentração para alguns poucos e 

o empobrecimento de grande maioria do contingente populacional no planeta.  

Segundo Iamamoto (2004), este processo consiste no desmonte de políticas públicas, 

destituindo a responsabilidade estatal na preservação do direito à vida. Com o distanciamento 

do Estado na questão social, foram transferidas para a sociedade civil as responsabilidades de 

realização das necessidades sociais. A provisão social, que era prerrogativa da gestão 

governamental, foi deslocada para o campo das responsabilidades individuais atribuindo-as à 

família. 

Para se esboçar uma análise sobre essa instância sócio-reprodutiva, há que se 

considerar: a) a dimensão contraditória na qual está inserida, localizada na relação entre Estado 

e Sociedade, contextualizada pelo neoliberalismo; b) as pluralidades de composição e estrutura 

que a compõem na atualidade, particularizadas pelas novas configurações presentes nas 

últimas décadas, imprimindo novo modo de viver a vida privada.  Por outro lado, o 

reconhecimento da importância que esta unidade assume para o Estado Capitalista, nas 

“situações em que os mecanismos de troca mercantil não são suficientes para coordenar as 

atividades de produção e consumo dos indivíduos, pois recorrem às medidas de solidariedade 

familiar para atender as suas necessidades” (SOUZA, 2000, p. 1-2).  

Nesse contexto, depreende-se que o papel da sociedade civil diante da ofensiva 

neoliberal é legitimar o movimento de distanciamento do Estado nas responsabilidades sociais 

e absorvê-las no âmbito das instâncias sócio-reprodutivas privadas. Portanto, a sócio-

reprodutibilidade privada é uma exigência para assegurar a acumulação no capitalismo. Isto se 

apresenta na formulação de políticas públicas, e assim, a família na década de 90 é 

reconhecida em seus diferentes matizes pelo ordenamento jurídico. O que o Estado neoliberal 

credita à família contemporânea – uma capacidade de provisão social – é na verdade, uma 

                                                           
32

Segundo (PASTORINI, 2007), a questão social é o conjunto de problemas sociais, políticos e econômicos; uma 

expressão das contradições e antagonismos entre as classes e entre as mesmas e o Estado, nas quais existem 

determinações imediatas que se distinguem pelas particularidades históricas de cada país.  
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sutil estratégia para mascarar o seu distanciamento na cobertura de bens e serviços sociais 

essenciais à sobrevivência da classe trabalhadora. 

Esse processo é demarcado por profundas contradições, que no caso do Brasil, assume 

uma particularidade que merece consideração para análise: o ingresso das forças democráticas 

no poder e gestão governamental a partir da vigência de uma Constituição representada pelos 

anseios da classe trabalhadora. Na década de 90, paralelamente, vem emergir um nítido 

movimento ancorado pelo entrelaçamento com o mercado financeiro mundial.  

Na perspectiva de consolidar-se no cenário internacional, o Estado brasileiro realiza 

um conjunto de reformas político-administrativas para ajustar-se aos ditames político-

econômicos do Fundo Monetário Internacional - FMI para as nações em desenvolvimento. 

Nesse contexto, a agenda monetária prevê a redução de gastos públicos, tendo uma direção 

específica: minimização do Estado e minimização dos recursos sociais. 

Destaca-se, nesse processo, que a presença da sociedade civil como co-partícipe das 

obrigações estatais de cobertura da vida social é o lema para ações de revalorização da 

família como principal eixo de provisão. A forma como é realizada essa capacidade de 

provisão tem a formulação de medidas sociais voltadas para o atendimento dos mínimos 

sociais em contingência de pobreza, diga-se, pobreza absoluta e miséria.  

As políticas públicas de corte social perdem a universalidade já que, sob a égide do 

neoliberalismo, referem-se a situações emergenciais e focalizadas. Têm, portanto, caráter 

seletivo e fragmentado, tornando-se, assim, veículos para práticas clientelistas e 

assistencialistas – uma característica presente na trajetória das políticas públicas brasileiras.  

O segundo momento deste processo diz respeito à função estratégica da família para a 

sócio-reprodutibilidade do capital. Isto é explicitado quando entendemos que o processo de 

fazer-se humano é permeado por relações cotidianas, que se traduzem por uma complexidade 

de complexos. O que demarca o processo do tornar-se homem para compreender qualquer 

fenômeno social? A conquista histórica e revolucionária da emancipação humana, da 

liberdade substantiva.  

Por outro lado, a liberdade individualista e individualizante proposta pelo capital, 

através dos ideais de cidadania e democracia - imprescindíveis à existência e à reprodução de 

seu sistema sócio-metabólico – são contrários à conquista da liberdade humana das amarras 

do fetichismo da mercadoria imposto às variadas esferas das relações sociais no capitalismo. 

A necessidade do capital em manter a força de trabalho em processo constante de controle e 
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exploração é vital para sua sobrevivência. Do mesmo modo, capturar a subjetividade de quem 

vende sua força de trabalho. Mas esse controle e exploração, hoje, mais que em outras fases 

da dominância burguesa, são alcançados por um processo de adesão passiva aos imperativos 

do capital, devido ao processo crescente de cisão entre subjetividade e objetividade 

proporcionada pelo capital. 

Pode-se afirmar que a tentativa para subordinar a subjetividade operária ao capital é 

algo historicamente posto pelo modo de produção capitalista. Essa nova forma de 

organização social de produção conforma uma nova maneira de incorporação da 

subjetividade do trabalhador, desenhada a partir da lógica do capital, que tende a se 

tornar mais consensual, mais participativa, como também mais manipulada e 

subalternizada em relação ao próprio projeto ideológico do capitalismo 

contemporâneo (AZEVEDO, 2004, p. 95-96). 

 

A partir do que já foi fundamentado em Marx, entendemos que a subjetividade 

humana não está dissociada da objetividade. Essa cisão é decorrente de matizes teóricas e 

ideológicas oriundas da sociabilidade burguesa, cujo princípio recai sobre o pensamento 

liberal, estendendo-se à vida social na atualidade em tempos de neoliberalismo e pós-

modernidade. Nesse campo de análise, é possível concluir que com a consolidação do 

capitalismo houve uma cisão entre objetividade e subjetividade.  

Ao dicotomizar subjetividade/objetividade, o capital produz abstrações da realidade, 

e estas abstrações, por sua vez, constituem-se como reprodução de um mundo invertido. 

Enunciado pela inversão de valores, inversão de tudo o que puder significar o enriquecimento 

do gênero humano. Um dos elementos fundamentais no capitalismo é que através de tal 

inversão são produzidos/reproduzidos falsos conceitos, quais sejam: liberdade, emancipação e 

solidariedade. Estas destinadas a tudo condicionar, para a auto-sustentabilidade do capital que 

está em crise. E, ainda, com isto a despolitização e naturalização da crise. 

Para disseminar esses ideais, o capital serve-se de instâncias sócio-reprodutivas em 

duas dimensões: 1. o deslocamento das intervenções do Estado no campo da proteção social 

para áreas estratégicas da economia, desconstruindo a responsabilidade de cobertura social 

das famílias alcançadas pela movimentação dos segmentos de classes organizadas em favor 

do trabalho nos anos 80/90; 2. a ênfase no tratamento público de proteção às famílias, 

especificamente, daquelas em situação de pobreza, para reproduzir valores de ordem 

individual, contribuindo para destituir o ser social de sua consciência de classe.  

De acordo com as aproximações, verificamos que a família na contemporaneidade tem 

uma característica própria. Não tem um perfil definido, tal como a família nuclear burguesa 

do século XIX. É heterogênea em sua composição, não existindo um modelo hegemônico. A 
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trajetória da família, hoje, está intrinsecamente ligada às proposições neoliberais.  No caso 

brasileiro, a família teve novo reconhecimento jurídico a partir da década de 80/90, com a 

Constituição de 1988. Posteriormente com a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, e a partir do novo Código Civil.  

No âmbito das mutações societárias, a família é afetada pela crise de sociabilidade, por 

ser uma instância de sócio-reprodutibilidade dos valores de um projeto determinado de 

sociedade. A família é o lócus estratégico de manutenção do capital, porque é uma instância 

sócio-histórica de reprodução desse modo produtivo para distribuir ideais, como os de 

solidariedade, indivíduo, consumo e emancipação, obviamente a partir de concepção 

fragmentada de realidade.  Nesse âmbito, verifica-se que a fragmentação dessas relações 

decompõe a família contemporânea, contribuindo para a flexibilização das relações subjetivas 

e a pluralidade de composição e estrutura de convivência.   

Assim, o conceito de família passa a abranger uma variedade de formas e arranjos, que 

anteriormente não eram reconhecidos
33

, explicitando os processos de 

individualização/individualismo. Caracteriza-se, portanto, pela multiplicidade de estilos de 

convivência, denominados de arranjos, novas configurações, ou recentes configurações, 

termos
34

 que são utilizados para qualificar a família na contemporaneidade. A nova matriz 

familiar constitui-se como o eixo da assistência social, numa perspectiva de emancipação 

política. Aspecto evidenciado pelos estudiosos sobre a família, que reconhecem a importância 

desse espaço na reprodução social, cenário marcado pelo projeto neoliberal e da pós-

modernidade. 

À guisa de exemplo,  Sawaia (2005),  credita à família uma função emancipadora que 

ganha nova importância política  no contexto do Estado Mínimo,  na medida em que nesse 

espaço de sociabilidade, a afetividade é mercadoria, constituindo-se uma configuração das 

relações sociais de dominação. A autora aponta “a adoção da família como estratégia 

emancipadora, que permite enfrentar e resistir à profunda desigualdade social, 
                                                           
33

(LUCENA, 2005) analisa a crise na sociedade brasileira patriarcal e a transição para o modelo monoparental, 

chefiado predominantemente por mulheres. 
34

Até a década de 80, esteve presentes na formação social brasileira o modelo patriarcal e o modelo nuclear 

burguês. A criação de dispositivos legais foi outorgada na Constituição Federal 1988, redirecionando a  

organização familiar, tendo sido destacado posteriormente pelo  Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 

que  reconheceu como família, conforme explica (PIMENTEL 2002), outros modelos de convivência através da 

regulação,  do direito de companheiro a alimentos e sucessão previsto na Lei 8.971/94;  reconhecimento da união 

estável como entidade familiar a convivência duradoura (Lei  9.278/96);  A autora comenta que  movimento 

social das mulheres culminou no reconhecimento  da igualdade entre homens e mulheres através da Carta Magna 

de 1988. Nos art. 226 ao  230, dá à mulher um tratamento equivalente quando preceitua a igualdade de direitos e 

obrigações para ambos; sinaliza nova direção na sociedade conjugal, onde novas configurações foram 

reconhecidas em legislações posteriores, como exemplo:  Plano Nacional de Assistência Social -PNAS em 2004.  
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modelada pelo neoliberalismo
35

. Sugere também que, esta opção representa uma mudança 

de paradigma da ação transformadora”. Defende, ainda, que se deve “explorar sua função 

emancipadora no atual momento histórico” 
36

. (2005, p. 39).  

Essas proposições suscitam questionamentos sobre o modo como é apreendida a 

família contemporânea, bem como a produção teórica acerca dessa relevante categoria. Os 

estudos produzidos sobre o tema são predominantemente relacionais37. Isto é evidenciado 

pelas publicações, pelos trabalhos em Congressos. Em alguns momentos abordam a história 

da família descrevendo os aspectos sócio-jurídicos e a sua evolução da mesma. Estabelecem 

análises a partir da relação de gênero38 e etnia reconhecendo também o cenário de crise na 

qual essa instância de sócio-reprodutibilidade está inserida. 

Nesta direção, Bilac reconhece a ausência de interpretações que contemplem as 

mudanças ocorridas na família no mundo científico, atribuindo esse fato à crise da sociedade, 

das Ciências Sociais e à percepção fragmentada da realidade.  A autora sugere ainda que os 

estudos brasileiros se propõe a uma análise mais profunda, o que ao nosso entendimento 

parece superficial, conforme pode ser analisado no texto a seguir   

não se trata apenas do fato de que as estruturas familiares parecem obedecer a 

modelos diversos que por sua vez, respondem a solicitações diferenciais da 

sociedade, através do desenvolvimento e manutenção de nexos bastante distintos, ou 

com a esfera do trabalho, ou com o Estado, ou com o consumo, ou ainda, pela forma 

como estes modelos desenvolvem uma dimensão cultural propriamente dita. O que 

parece mais importante é que a comparação entre os estudos de família realizados no 

Brasil permite também uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre quais seriam 

as relações significativas e que níveis de autonomia, em relação à sociedade 

inclusiva, seriam possíveis à família, como estrutura de reprodução humana, nos 

diferentes grupos sociais. (Bilac 2006, p. 33). 

                                                           
35

 Grifos nossos. 
36

 Grifos nossos.       
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Tais interpretações trazem uma característica fundamental. Tratam sobre a vida social, 

reconhecem os efeitos da crise de sociabilidade da família contemporânea, algumas vezes 

identificam a conexão com o Estado e com o consumo, mas não aprofundam o debate. Essas 

análises superficiais sobre a família não colocam a problemática em sua essência: uma 

instância de reprodução social tensionada pela contradição entre o capital e o trabalho. 

Nossa aproximação com o objeto de estudo, aponta que poucos autores39 se dispõem a 

tematizar a família numa perspectiva crítica, e menos ainda, numa concepção teórica a partir 

da Ontologia do Ser Social. Contudo, Alves (2006, p.01), pesquisador que não é dedicado à 

produção científica sobre o tema,  consegue   fazer uma leitura  aprofundada sobre a sócio-

reprodutibilidade, estabelecendo os nexos entre a crise sociabilidade do capital e  seus 

rebatimentos na família contemporânea.   Neste sentido, o autor afirma que a reestruturação 

produtiva trouxe significativas mudanças em suas instâncias sócio-reprodutivas, dentre elas a 

crise da família burguesa40, a qual   

Irá indicar a crise da sócio-reprodutibilidade do Capital, da sua incapacidade de 

constituir relações sociais capazes de promover o desenvolvimento ampliado da 

personalidade humana e criar vida plena de sentido. Com suas implicações no plano 

do gênero (problema da mulher) e da faixa etária (o problema da juventude), 

traduzindo-se em metamorfose nos valores, expectativas sociais, escolhas morais, 

políticas, estéticas e sociais. A instituição família é dilacerada por valores mercantis 

sistêmicos que abolem elos de solidariedade e dissolvem expectativas e valores de 

vida social, tendendo assim, a dissolver-se ou assumir uma forma crítica. 

 

Segundo Bruschini (2005, p.56), não existe tradição teórica na literatura marxista 

sobre família. Apesar de Marx ter estudado a sociabilidade burguesa e ter tratado da temática 

da família no Manifesto do Partido Comunista, existem lacunas. A autora afirma que “Engels 

procurou suprir essa lacuna tentando integrar a questão da reprodução na teoria mais geral da 

sociedade, na qual seres humanos são definidos por suas relações com o sistema de 

produção”. Essa não especificidade no pensamento marxiano, em não oferecer alternativas de 

estudos mais aprofundados sobre a família na atualidade, como importante espaço na 

reprodução social, tem interferido na produção teórica do Serviço Social, o que acaba por 

facilitar a disseminação de visões psicologizadas da família decorrente dos modismos pós-

modernos. 

                                                           
39

 Podemos destacar LUCENA, (2005)  e TOLEDO, (2005). 
40

Texto de análise do filme Teorema de Píer Paolo Pasolini. Disponível em:  

<http://www.telacritica.org/DramaSocial.htm.>. <http://www.telacritica.org/teorema.htm.>. Acesso em: 09 jun. 

2006. 

 

http://www.telacritica.org/DramaSocial.htm
http://www.telacritica.org/teorema.htm
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 Isso dificulta o debate profissional sobre o significado das políticas públicas no 

neoliberalismo e a recente valorização da família na atualidade.  Precisamente, o 

entendimento sobre o rebatimento dessas questões na individualidade humana e a conseqüente 

despolitização da família na esfera do capital. Acrescente-se ainda, que a não articulação da 

objetividade/subjetividade, também contribui para uma visão endógena da família, dada a 

partir de uma concepção psicologizada da mesma. 

Tal questionamento já havia sido previsto por Netto (2005, p.93), ao afirmar que 

 “nenhuma das correntes que se inscrevem no campo da tradição marxista articulou 

uma abordagem da instituição família apta para apreender sua particularidade e a sua 

dinâmica interna na rede macroscópica das relações sociais. Mais concretamente: 

nenhuma delas passou pela prova de apreender o movimento da família enquanto 

movimento, historicamente situado, de uma totalidade determinada por totalidades 

de maior complexidade (a classe, a nação) e determinante de menor complexidade (o 

indivíduo), num  processo em que estrutural e temporalmente, os termos das 

determinações se intercambiam.” 

Mesmo havendo discussões recentes, sobre a família contemporânea no âmbito das 

políticas públicas, são poucas as produções teóricas que afirmam a dimensão política da 

família vinculando-a às proposições da sociabilidade capitalista. As discussões gravitam em 

torno do reconhecimento da família como protagonista das políticas públicas41, como uma 

mediação do indivíduo e da sociedade, porém não como uma totalidade inserida em uma 

totalidade mais complexa da sociabilidade burguesa, que reproduz valores interessantes à 

ordem sócio-metabólica do capital. 

Essa forma de pensar a família é uma adequação à racionalidade burguesa, pois aquela 

toma desta racionalidade seus aparelhos ideológicos, jurídicos e políticos. Nessa ótica, o 

Estado produz a lógica da racionalidade burguesa, a qual é absorvida pela família. Essa 

função emancipadora é o grande argumento para justificar a desregulamentação, o 

distanciamento do Estado na cobertura social. Dessa forma, a família está inserida, em um 

cenário de reprodução das condições de existência, expresso pela radicalização de interesses 

individuais que desprezam a valorização do ser genérico para a dignificação da existência 

humana no processo social. 

 Estes aspectos estão presentes no campo profissional e na produção teórica do Serviço 

Social, fazendo com que no seio da profissão seja propagado ilusoriamente o projeto de 

emancipação política da sociabilidade burguesa. Colocando, portanto, o espaço profissional a 

serviço da racionalidade do capital, por manter uma visão equivocada sobre a família, e, 

consequentemente, sobre as políticas públicas de corte social no âmbito da família.  

                                                           
41

 Vide  nota de numero 37 deste capítulo. 
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Reconhecida como a principal fonte de solidariedade, a família está situada em um 

contexto sócio-histórico que fragmenta as relações subjetivas e reproduz o individualismo, ao 

mesmo tempo em que lhe é atribuída a função emancipadora. Essa ordem de análise sugere 

outras indagações. Como é possível à família emancipar os seus membros no contexto da 

sociabilidade capitalista? Para qual emancipação (política ou humana) a ela está sendo 

atribuída a responsabilidade? Como ela pode estar contribuindo ou negando o processo de 

emancipação humana? As medidas de solidariedade, propostas pelo Estado neoliberal e 

aplicadas pela família, possibilitam aos seus membros a emancipação humana? As condições 

objetivadas (sociedade capitalista, neoliberalismo, mundialização do capital, políticas públicas 

no âmbito do Estado Mínimo) postas atualmente para a família, oferecem condições 

necessárias ao processo de emancipação humana?  

Longe de esgotar o debate, concordamos que as recentes configurações do capital 

(reestruturação produtiva, neoliberalismo e financeirização) requerem um espaço de 

socialização política, sendo a família, o microcosmo do sistema sócio-metabólico do capital,  

que vem sendo chamada a ter um papel essencial na reprodução do conjunto de valores 

necessários à nova ordem estabelecida.  

A emancipação política se constitui não só como uma apropriação deturpada, no 

sentido etimológico (a exploração do trabalho justificada ideologicamente pela liberdade 

individual está longe de ser liberdade plena ou substantiva). Constitui-se pelo esvaziamento 

das possibilidades de satisfação plena das necessidades humanas. Assim, se essas novas 

concepções de família são uma evolução no campo do espaço de sociabilidades, são também 

uma relativização das relações subjetivas e conseqüente degradação das condições de 

existência humanas – uma das bases subjetivas para  a manutenção do capital.  

Segundo Mészáros (2007, p. 270-289), o capital, em todas as esferas societárias, 

inclusive na família, não deixa de ser individualista. Não deixa de ser profundamente 

autoritário, devido às funções que lhes são atribuídas num sistema de controle metabólico 

dominado pelo mesmo, o qual determina a orientação de indivíduos particulares por meio de 

sistema incontrolável de valores.  

Diante da nova ordem social, que impossibilita a expressão livre e emancipada das 

subjetividades humanas, a solidariedade individualista burguesa é retomada como estratégia 

ideológica, sendo funcional ao movimento de recomposição econômica, política e social do 

capital em crise. A solidariedade é ainda, uma ação político-assistencial voltada para a 

reposição da força de trabalho, representada pela ambigüidade na atual conjuntura. 



 87 

A solidariedade, proposta pela forma hegemônica do capital, dilui a consciência das 

contradições entre o aperfeiçoamento das forças produtivas, e a própria necessidade de 

realização humana, interferindo numa visão da verdadeira lógica do capital: todas as forças 

possíveis voltadas para a sua reprodutibilidade. Interfere, ainda, na construção de uma 

sociabilidade de resistência, que faz obscurecer ainda mais a consciência de classe.  

Fica claro que, para além das aparências dos laços de solidariedade individualista e 

individualizada do capital, está o projeto de uma ordem sócio-metabólica que possibilite a 

objetivação do humano em sua plenitude, o que, em outras palavras, sem as amarras da 

fetichização das relações vitais entre os homens, é totalmente combatido e inviabilizado no 

cenário da pós-modernidade. Isto porque o âmago da contradição na sociabilidade humana 

contemporânea não é desvelado. Antes, são desconstruídos todos os caminhos que 

questionem a essência da existência do ser. 

Esses processos de mudanças a que está submetida a família, nos últimos 30 anos, 

concorreram para dar maior visibilidade às novas configurações, as quais são consideradas 

como uma expressão da evolução da família e denominadas de novas redes de solidariedade. 

Todavia, não têm oferecido a satisfação real de suas necessidades, haja vista o crescente 

empobrecimento dessas configurações e distanciamento do Estado na provisão das 

necessidades sociais que estão sendo absorvidas pela família como campo de 

responsabilidades individuais, e principal eixo de proteção para a satisfação de necessidades 

humanas.  

No sentido real, o discurso contemporâneo de emancipação política da família, pela 

via da solidariedade cidadã, está posto concretamente a partir do processo de pauperização de 

milhões de brasileiros. A exacerbação do individualismo em instâncias macrossocietária tem 

rebatimentos na esfera familiar, e da solidariedade privada, ambas configuradas pela relação 

de dominação, pela desvalorização, e o que é pior, pela limitação de projetos contrários ao 

capital torna-se efetiva.   

Entendemos que uma nova visão sobre a família pode ter um papel decisivo no destino 

da humanidade, na medida em que as relações do cotidiano, conectadas a outras dimensões da 

totalidade social contribuiriam para estabelecer os nexos necessários ao processo de 

emancipação humana.  Bruschini (2005, p.60), reportando-se a Heller, afirma: “a vida 

cotidiana é o conjunto de atividades que caracteriza a reprodução dos homens particulares, 

criando, por sua vez, a possibilidade de reprodução social. 
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2.3 A família como instância de sócio-reprodutibilidade do capital em tempos de 

crise: discurso de emancipação, mas responsabilidade de passivização. 

 

Entender a família, hoje, é visualizar a sua produção teórica perspectivada em uma 

análise microscópica, onde só o indivíduo em sua individualidade pode ser visto como a única 

fonte responsável pelas vicissitudes do mundo contemporâneo. Essa é a aparência, proposta 

por um projeto societário dilacerada pelos valores mercantis, a qual atribui os problemas de 

ordem planetária ao conjunto de individualidades reduzidas; ao que há de mais degradante no 

mundo dos homens: relações reificadas estabelecidas nos limites da mercadoria. 

As relações sociais são destituídas de uma compreensão da realidade objetiva e os seus 

nexos com um movimento histórico de determinado modo de produção. Determinado, 

conforme descreve Marx, porque historicamente produz e reproduz as exigências para firmar-

se além das fronteiras econômicas, para a subsunção real do trabalho ao capital, capturando a 

subjetividade dos trabalhadores a fim de imprimir uma subalternidade à racionalidade 

dominante.  

Aspectos que justificam a família como objeto da racionalidade burguesa para 

reproduzir os ideais do capitalismo contemporâneo no cenário da pós-modernidade; apesar de 

laboriosos textos que tematizam a família, sem vinculação à totalidade das relações sociais, 

constituída como um complexo de complexos. Antes, é analisada a partir de sujeitos 

individuais, sem se estender à dimensão político-ideológica que lhe é necessária, 

desconsiderando, ainda, a função social que lhe é posta e que é modificada conforme 

expressões das mutações societárias. 

Concordamos com Netto (2005), quando afirma que na tradição marxista existe a 

carência de uma abordagem da instituição família capaz de apreender sua particularidade e 

sua dinâmica interna na rede macroscópica de relações sociais no sentido de apreender o 

movimento da família enquanto movimento historicamente situado. Este autor pontua com 

muita propriedade, seus comentários sobre a categoria família, uma vez que é também uma 

carência na produção teórica do Serviço Social, fato que dificultou a seleção de bibliografia 

para elaboração dessa dissertação. Em termos gerais, é importante enfatizar que não há uma 

tematização da dimensão política que a mesma possui, tornando visível a sua importância na 
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contemporaneidade como instância de sócio-reprodutibilidade
42

 para reproduzir valores da 

sociabilidade no sistema do capital. 

Este aspecto é de fundamental relevância neste estudo, na medida em que é possível 

entender que esta aparência, na qual se reveste a família, demonstra que esta forma de análise 

também permeia o discurso passivizador, que confere naturalidade e neutralidade a uma 

ordem desigual. Desse modo, a família passa a ser circunscrita como uma instância alheia a 

sua capacidade de sócio-reprodutibilidade de valores delimitadores da existência material e 

espiritual do ser social.  

No âmbito do Serviço Social, só faz indicar que, inobstante o projeto profissional
43

 

estar ancorado na matriz ontológica do ser social e – tenha, portanto, em suas bases um 

compromisso ético político com o processo de emancipação humana, dando com isso um 

tratamento específico à questão social e às suas diferentes expressões na atualidade – ainda 

prevalece de forma hegemônica uma visão idílica dessa instância de sociabilidade.  A 

produção teórica
44

, em sua maioria, não contempla a família em sua totalidade, inserindo-a 

numa processualidade histórica que vincula sua função social à reprodutibilidade do capital. 

Entendemos que para apreender a dinâmica da família é imprescindível reportar-se a 

uma análise sobre como estão engendradas as relações entre Estado e sociedade civil, no 

contexto da sociabilidade capitalista contemporânea, ampliando-se ainda os horizontes para 

circunscrevê-la no âmbito das contradições do capital/trabalho. Cenário que demarca, de um 

lado, a esfera econômica, uma crise de sociabilidade como uma expressão de uma crise 

estrutural do capital, e o esgotamento das formas de sociabilidade, conforme aponta Mészáros 

(2007).  De outro, a dimensão política que supõe a construção de um movimento político-

ideológico que objetiva a desqualificação do ser em todas as esferas do mundo social. 

Muito embora o estudo marxiano não trate especificamente sobre família, oferece 

excelente contribuição sobre o modo como se processa a sociabilidade a partir da relação 

entre Estado – a dimensão política no mundo dos homens e, a sociedade civil – as relações 

econômicas. Nesse sentido enfatiza a cisão do homem em sua individualidade, do homem 

como membro de uma sociedade em que opera a prevalência do indivíduo sobre a sociedade 

através dos ideais burgueses de cidadania. 

                                                           
42

 Embora não seja  um estudioso sobre a família, ao lado de Mészáros, Giovanni Alves é um dos poucos autores 

que reconhece a  sócio-reprodutibilidade da família para o capital. Vide Maiores detalhes  
43

 Falar sobre o código de ética e o comprometimento com o projeto ético político. 
44

 Ver nota de número 37  deste capítulo. 
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Assim, tendo como eixo de análise o modo de ser da sociabilidade na 

contemporaneidade, as relações burguesas de produção observam como as relações sociais no 

capitalismo são contraditórias. Na medida em que, conforme já foi detalhado nos capítulos 

anteriores, tem como princípio defendê-las de modo particular o pensar sobre o mundo dos 

homens, sob a aparência de um pensamento único e universal. Nesse processo de difusão de 

valores ocorre sutilmente a devida apropriação privada dos meios de produção.  

Desse modo, a propriedade privada e as necessidades de acumulação são 

determinações fundamentais, que vão conduzir às relações sociais nas mais diferentes esferas 

do macro e do microcosmo, como exemplifica Mèszaros, em Para o Além do Capital. 

Portanto é nesse contexto que liberdade, igualdade, solidariedade e fraternidade vão ser 

também o fundamento da sociabilidade capitalista contemporânea. O instrumento aqui não é a 

força bruta, mas a criação das aparências, aparência de valores, ideais e também de realidade.  

O Estado tem uma proposta de descentralização no que se refere à cobertura social, 

que ao transferir para a sociedade civil, é direcionada à família. Uma instância de sócio-

reprodutibilidade que absorve os ideais de toda uma sociedade, por meio de valores nos quais 

estão assentados em uma base material, determinada pelas leis de mercado tendo em vista a 

reestruturação/as atualizações do capital. Conforme é explicado por Amaral (2006), a 

recorrência à sociedade civil é uma necessidade estrutural do sociometabolismo do capital no 

sentido de envolver a sociedade nas ações do Estado para, assim, conferir legitimidade aos 

ajustes e reformas requisitados pelo processo de reestruturação na ordem capitalista. 

Não queremos aqui nos deter no plano ideológico, mas destacar que a família 

contemporânea, tal qual está posta na sociabilidade contemporânea é reprodutora da 

subalternidade no capitalismo. Porque se constitui como modelo de sociabilidade para 

imprimir os ideais do capital, quando se reveste da racionalidade de mercado. Os valores 

atinentes ao mercado passam a pertencer à família contemporânea. Isso pode ser visto no 

campo empírico, quando se visualiza as atuais composições familiares explicitadas não só 

pela heterogeneidade na composição de seus membros, mas também pela apresentação de 

tipos ideais capturados na pós-modrnidade. Esses modelos não estão em conformidade com o 

individualismo reinante na sociabilidade capitalista contemporânea? 

Essas questões têm relevância neste trabalho porque quando analisamos o Estado 

brasileiro, a família vem acompanhada na expansão civilizatória do capital: a ofensiva 

neoliberal indica a família como protagonista da proteção social. O apelo à solidariedade é o 

que existe de mais moderno para encobrir que nos bastidores da reforma do Estado na década 
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de 90, está a defesa dos interesses de uma minoria esmagadora que detém em seu poder mais 

de 60% da riqueza social produzida no país. 

 Para passivizar à ordem, confere naturalidade à desigualdade e à precarização das 

condições de existência, atribuindo à família a condição de possuir medidas naturais de 

solidariedade a partir de sua capacidade de provisão que, outrora, era conferida ao Estado. 

A família, tal qual é pensada e agenciada pelo Estado na ordem capitalista é uma 

instituição que contribui para mascarar as relações de classes. Por ser uma instância sócio-

reprodutiva, reproduz valores que favorecem a manutenção da ordem do capital, na medida 

em que este é o espaço de sociabilidade no qual o ser social repõe as energias e, deve repô-las 

para um fim específico: vender a sua da força de trabalho e todas as suas potencialidades.  

Por outro lado, no âmbito do processo de emancipação humana, a família tem 

fundamental importância por possibilitar a reconstrução de valores que possibilitam o 

enriquecimento do ser genérico do homem, e assim, caminhar no sentido da superação da 

ordem vigente. A família, portanto, pode se constituir como uma estratégia, como um 

elemento norteador para aqueles que acreditam na emancipação humana.   

Não é por acaso que, em vista disso, assume grande importância por absorver um 

conjunto de valores que favorecem a manutenção da ordem do capital, por ser uma instância 

sócio-reprodutiva universal. No entanto, é apropriada de forma particular no capitalismo com 

o fim de defender valores que mantêm os indivíduos vinculados às proposições da 

sociabilidade burguesa – uma falsa solidariedade, uma falsa liberdade, uma falsa 

emancipação. 

Estabelecida as considerações sobre o tema, a crítica aqui elaborada não consiste na 

desvalorização da família, como instituição fundamental da reprodução social. Questionamos 

a sua atribuição de capacidade plena de provisão social nas necessidades básicas de seus 

cidadãos. Questionamos também, sobre o modo como a sociabilidade no capital se utiliza da 

solidariedade privada, como forma de esvaziamento dos projetos de emancipação da 

sociedade e, como os valores éticos são sustentados por princípios individualistas.  Referimo-

nos por fim que, nessa ordem societária, a instituição família acaba por reproduzir o 

individualismo como um pressuposto que determina a fragmentação das relações subjetivas e 

a reificação das relações humanas. 

No entanto, entendemos que os princípios ético-ontológicos do ser social, 

vivenciados na família contemporânea, podem significar uma mediação que possibilita a 
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desconstrução de valores comprometidos com o projeto societário em curso, se projetos e 

ações gerados a partir de agrupamentos contrários ao capital passem a interferir na difusão de 

valores individualistas.  

Esse dado assume relevância quando nos voltamos às ações do governo Lula, cujos 

discursos oficiais são voltados para enaltecer o êxito do Programa Bolsa Família e a sua 

funcionalidade junto à família contemporânea brasileira. A família, público alvo desse 

Programa, tem uma função social que consiste na reprodução de mundo invertido, tal qual 

descrito por Marx em A Questão Judaica e, conseqüentemente, tem a função de negar 

qualquer possibilidade que vislumbre a construção de uma sociabilidade comprometida com a 

emancipação humana. E, assim, destituir seus usuários das contradições de classe. 

Nesse cenário, a importância da família no Programa Bolsa Família está vinculada à 

necessidade do capital em manter o controle social sobre as massas e afirmá-la enquanto 

instância apassivadora da ordem societal vigente. A distribuição de tal benefício 

neutraliza/naturaliza as expressões presentes na questão social, conforme será abordado no 

Capítulo III. 

 Ao ser tomado o movimento sócio-histórico sobre a égide do capitalismo e analisada 

a concessão desse benefício, não é questionada a distribuição desigual da renda e da riqueza 

no país. Tampouco a origem do processo civilizatório que gera tais contradições. Ao 

contrário, são criados mitos em torno do mercado, um complexo difusor para demonstrar a 

eficiência da ação estatal em solidariedade às famílias com vistas à emancipação. 

Emancipação que tensiona a família contemporânea a absorver os princípios degradantes, 

subjacentes ao mercado. Aspectos a serem tratados no próximo capítulo, quando estaremos 

aprofundando essas questões aqui delineadas. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 
A TRAJETÓRIA DA POLÍTICA SOCIAL NA 

ÓTICA DA ASSISTÊNCIA – UMA 

CONCEPÇÃO POLÍTICA NA DÉCADA DE 90 

 

 

“... o valor que cada um possui aos olhos do outro é o 

valor de seus respectivos bens.” 

 Manuscritos Econômico-Filosóficos - Karl Marx  

 

 

 

 

 

 

 



 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Certamente, todos estes “corretivos” não modifica em nada a 

estrutura estabelecida da sociedade; nem alteram minimamente a 

subordinação hierárquica dos “trabalhadores.” 

       Istvan Mészáros 

 

 

 

 

 

 



 95 

em dúvida, o maior desafio para a sociedade brasileira é construir alternativas 

para o enfrentamento da crise de sociabilidade que é vivenciada cotidianamente 

no marco do projeto neoliberal. Seus produtos, quais sejam a violência e a 

barbárie não são prerrogativas apenas daqueles que estão submetidos ás 

condições de miserabilidade. Nesse cenário todos se igualam porque estão sujeitos às 

vicissitudes inerentes a um modo de ser que progressivamente degrada a vida humana. Ao 

mercantilizar suas relações, estas são agudizadas pelas determinações que contrapõem as 

classes. Nesse projeto de sociedade, a intervenção do Estado passa a desregulamentar a 

proteção social mediante restrição de conquistas dos trabalhadores no campo da Previdência, 

ao mesmo tempo em que os recursos retirados da contribuição da classe trabalhadora 

destinam-se a efetuar o pagamento da dívida pública e ao financiamento no campo 

assistencial. Acrescente-se ainda, que no âmbito da Assistência, o Estado brasileiro tem 

funcionado ambiguamente na perspectiva de acomodação das relações com a chamada 

sociedade civil, via Terceiro Setor. Desse modo, atua na adoção de políticas compensatórias 

para uma clientela específica: indivíduos que estão fora dos limites do mercado, em condições 

de extrema pobreza. Esse modelo de política social, expressa pelo caráter contraditório das 

lutas sociais, acaba intensificando o perfil de desigualdade no país. Aspecto que pode ser 

referenciado no campo da provisão social quando, na atualidade, na virada do século XXI, 

passou a existir uma concepção política da Assistência que veio caracterizar-se pela 

concessão de benefícios por meios de programas de transferência de renda que visam 

promover a emancipação das famílias usuárias. Com base nas considerações estabelecidas nos 

capítulos anteriores, afirmamos que essa proposta está desvinculada de uma política de 

valorização de conquistas sociais, visto que uma das particularidades do programa é a 

temporalidade. Essa estratégia insiste em negar a identidade social das famílias usuárias, de 

seu pertencimento a uma determinada classe. Do mesmo modo, em que reitera suas condições 

de subalternidade, ao lhe serem oferecidos tais benefícios como possibilidades 

emancipatórias. Entendemos que esse processo, consubstanciado no pensamento marxiano, 

mascara a questão estrutural da pobreza: o modo de distribuição da riqueza e da renda no 

Brasil como uma das faces contraditórias do capital. Diante do nosso contexto de pesquisa, 

que é aprofundar a relação entre Estado e sociedade civil, tendo na família a atribuição de 

cobertura social, visamos estabelecer, nessa perspectiva, a análise da estratégia ideológica de 

passivização à ordem, presente na proposta de emancipação nas políticas públicas de corte 

social, voltadas para a família. Desse modo, o debate sobre Assistência assume relevância 

fundamental, visto que as aproximações sucessivas acerca do objeto de estudo nos 

S 
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direcionaram para o Programa Bolsa Família, por apontar que as dinâmicas da sociedade 

capitalista e suas contradições são mediatizadas pelo Estado com um projeto neoliberal para 

enfretamento da crise de sociabilidade do capital. Isso, com o propósito de intervir na 

reprodução material e social da força de trabalho, de forma a quebrar a resistência e minar 

qualquer capacidade de mobilização questionadora da atual racionalidade burguesa na 

contemporaneidade. Nesse movimento, para legitimar os interesses dominantes faz sentido 

reafirmar, por meio da execução de tais benefícios, a aparência de avanços na erradicação da 

pobreza e de melhorias na qualidade de vida e também a emancipação das famílias usuárias. 

Assim, na agenda neoliberal, pela nova configuração da Assistência os conflitos são 

dissolvidos em nome de um compromisso social para erradicação da pobreza e 

universalização de suas práticas de dominação. Segundo Amaral (2006), significa, no plano 

das ideologias da classe trabalhadora, minar a possibilidade concreta de ações de autonomia, 

ainda que seja sob a aparência de emancipação. Isto posto, o nosso propósito neste Capítulo é 

recuperar a trajetória das políticas sociais na última década. Assim sendo, analisamos a 

questão a partir dessa concepção política da Assistência que favorece a revalorização da 

família e, desse modo, buscando apreender o modo como se processa implementação de 

transferência de renda no Brasil do século XXI.  Nessa direção, a análise está situada no Bolsa 

Família, com o fim de capturar seus pressupostos, seus objetivos, como também sua 

exeqüibilidade, quanto à possibilidade de promoção ou não, de emancipação. Esses aspectos 

serão subsídios para verificar em que eixo é concebido a emancipação, considerando-se os 

pressupostos da emancipação humana e emancipação política, ambos, referenciados no 

Capítulo I. Em outros termos, como a família contemporânea, ao lhe ser atribuída capacidade 

de provisão, pode em sua condição de sócio-reprodutibilidade oferecer emancipação, nos 

termos do debate em referencia, a partir do marco teórico presente no Capítulo II. 

 

 

3.1 O Estado, as políticas e as propostas de emancipação 

 

Como já foi explicitado no Capítulo I, a crise de sociabilidade é uma crise de estrutura 

do capital, onde o projeto societal da classe burguesa necessita de estratégias que possam 

garantir os padrões do processo de acumulação. Com a reestruturação nos meios de produção 
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e as profundas alterações no mundo do trabalho, a racionalidade de mercado emerge como 

princípio balizador das relações sociais.  

Nessa direção, a atualização e manutenção do capital formam um cenário sócio-

político e econômico que conduz à degenerescência e à degradação da vida social. A 

precarização dessas condições de existência é pautada pela perda da capacidade humana, tanto 

em sua singularidade quanto em sua genericidade. Significa a perda de valores que 

possibilitem criar condições de resistência para superação da ordem sócio-metabólica do 

capital.  

No entanto, o discurso contemporâneo da sociabilidade burguesa propõe a 

humanização do capital. Ainda que tenha a aparência de valorização humana, nesse projeto de 

humanização, existe uma racionalidade de mercado que se incorpora às relações sociais e que 

promove desumanização. Com a inversão de valores – o fetiche da mercadoria – criam-se 

novos padrões de consumo indiferentemente às reais necessidades humanas, seja negando-as 

totalmente, ou suprindo parte delas.  

Isso faz com que homens e mulheres sejam objetos na sociabilidade contemporânea, já 

que os elementos valorativos são mercantis, estando presente em todos os momentos da vida 

social a banalização das questões humanas. Até mesmo na formulação das políticas sociais, 

aspecto que tem contribuído para o adensamento dessa crise e o conseqüentemente 

empobrecimento material e espiritual da classe trabalhadora. 

Lessa (2007) comenta que, historicamente, a classe burguesa sempre empreendeu 

esforços para mascarar essas contradições e o antagonismo entre classes. Assim, o  autor 

afirma que nesse momento de crise estrutural  

 (...) leva às últimas conseqüências históricas a essência do Estado “político”: 

instrumento para a mais plena regência da propriedade privada burguesa sobre a 

reprodução social, apropriando-se de todas as mediações possíveis e imagináveis 

para a manutenção da ordem do capital. (Ibidem, 2007, p. 46). 

 

Diante do esgotamento dessas relações sociais mantidas sob a égide do capital, a 

mediação do Estado para confrontar com os anseios e antagonismos de classe é a passivização 

à ordem burguesa. Esta é a principal estratégia: construir aparências de bem-estar, uma visão 

mistificada através de elaborações mentais identificadas com o universo do consumo. A 

sociabilidade capitalista investe na captura da subjetividade. Amparado pelo ordenamento 

jurídico, esse componente ideológico fundamenta-se na destituição de qualquer possibilidade, 



 98 

ou ainda, oportunidade que venha fortalecer a genericidade humana e qualquer projeto 

comprometido com o processo de emancipação humana. 

Neste sentido, Mészáros (2004, p. 39), em O Poder da Ideologia, explica que a atual 

ordem societária se movimenta ideologicamente para encobrir a manifestação desumana e 

destrutiva da expansão do capital. Reforça ainda, que “essas determinações em questão 

geralmente são idealizadas, erigindo assim obstáculos aparentemente insuperáveis no 

caminho que leva à mudança necessária”. 

A própria banalização da questão social, bem como o discurso de humanização do 

capital, a efetivação da cidadania plena, a neutralidade do Estado como defensor dos 

interesses coletivos, e ainda, a emancipação de famílias na órbita do mercado aparecem como 

exemplos que não devem ser descartados.  

Com isto, é possível despolitizar a realidade social e fragmentá-la, reduzindo-a ao 

âmbito do indivíduo. A apreensão da totalidade dessas relações inexiste, na medida em que é 

destituída da historicidade na qual se movimenta a dinâmica da sociedade capitalista e a sua 

constante necessidade de acumulação.  

A superficialidade de suas análises sobre as transformações societárias recentes 

aparece como uma clara opção em contraponto a descrições totalizantes, já que 

totalidade, neste ponto de vista, é “confundida” com totalitarismo e ocultamento das 

diferenças. A estratégia consiste mais precisamente na satanização da totalidade e 

das categorias universalizantes do projeto da modernidade em nome da completa 

ausência de perspectivas que proponham o enfretamento da complexidade do real 

além da perplexidade, da impotência ou da celebração (SANTOS, 2007, p. 39-40). 

 

O fetiche, portanto, continua. A ilusão de que o capital é a única alternativa, restando 

apenas humanizá-lo, lastreado pelo discurso de que é uma conseqüência inevitável e 

universalmente benéfica ao progresso tecnológico, tem encontrado apoio até mesmo na 

chamada nova esquerda – nos setores denominados progressistas da sociedade, estando 

presente, inclusive, no Serviço Social
45

.  

Os dilemas da crise do capital são globalizantes, portanto, não é um fenômeno de 

países centrais, estendem-se, sobretudo, aos países periféricos. A comunidade política 

mundial, representante do grande capital financeiro, no sentido de humanizar o próprio capital 

perspectivado no aumento da margem de lucro, cria padrões de sociabilidade para sustentar as 

exigências de acumulação e exploração de países periféricos.  

                                                           
45

 Mencionar sobre o CBAS a tematização sobre o tema família quantos textos houve a tematização dos mesmos 

numa perspectiva crítica 
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Segundo Mészáros (2004, p. 39), a dimensão interna desses processos, “que também 

garante a dominação global da ordem reprodutiva social existente, é caracterizada pelas 

mesmas contradições de desigualdade estruturalmente impostas das determinações 

internacionais de dependência”. Assim, esses Estados nacionais, para cumprir as 

recomendações do FMI e BIRD, implementam reformas para minimizar a ação estatal no 

âmbito da cobertura da vida social, ao  adotar um conjunto de medidas restritivas de direitos 

sociais.   

“Em síntese, esse novo modelo de acumulação implica que: os direitos 

sociais perdem identidade e a concepção de cidadania se restringe; 

aprofunda-se a separação público-privado e a reprodução é inteiramente 

devolvida para este último âmbito; a legislação trabalhista evolui para 

uma maior mercantilização (e, portanto, desproteção) da força de 

trabalho; a legitimação do Estado se reduz à ampliação do 

assistencialismo” (SOARES, 2000, p. 13). 

 

Na medida em que ocorre a ampliação da capacidade estatal de financiar os interesses 

do capital é promovida a desregulamentação de direitos conquistados pela classe trabalhadora. 

E ainda, a desresponsabilização na prestação de bens e serviços para efetivar as condições de 

pleno funcionamento do mercado. Nessa ótica, Marx e Engels (2004, p. 61), ao escreverem A 

Ideologia Alemã, afirmaram que a luta dos interesses particulares, constantemente e de modo 

real, choca-se com “os interesses coletivos e ilusoriamente tidos como coletivos, tornando 

necessário o controle e a intervenção prática por meio do interesse “geral” ilusório sob a 

forma de Estado”. 

No âmbito do Estado neoliberal, Couto (2004,  p. 70), apud Sader explica que este 

“deveria ser fortalecido naquilo que fosse necessário para manter o funcionamento do 

mercado, criando um movimento mini-max, onde os investimentos seriam mínimos para o 

trabalho e máximos para o capital”.  Desse modo, é possível afirmar que, em meio à crise 

orgânica do capital, a fórmula “liberdade de mercado”  possibilitaria garantir as condições 

para sua auto-reprodutibilidade e atender as exigências do processo de acumulação. 

Esse aspecto também é destacado por Tonet (2004, p. 65), em “Democracia ou 

Liberdade”, ao afirmar que o Estado “por ser uma expressão e um instrumento de reprodução 

dos interesses de classes dominantes” tem uma atribuição fundamental: compatibilizar os 

interesses particulares com o interesse geral. Transforma-los em interesse único, reproduzindo 

nos indivíduos uma liberdade e uma igualdade ilusória, sob a aparência de todos estarem 

sujeitos aos mesmos direitos e regidos pelas mesmas leis.  
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Consubstanciado nos autores da Teoria Marxiana, concordamos que ao Estado, 

conforme foi abordado no Capítulo II, cabe defender a emancipação política, meio pelo qual 

são dissolvidas as  contradições entre classes fundamentais, posto que atua nos limites do 

cidadão, o que representa apenas uma parcela da dimensão humana. O Estado, portanto, é o 

representante legítimo da classe dominante sob a aparência de defensor de direitos universais 

e coletivos.  

No que se refere ao contexto sócio-histórico contemporâneo, a emancipação política 

supõe uma concepção de Estado que tem centralidade nas questões individuais, mediadas pelo 

mercado. Destinando-se ao indivíduo consumidor, aquele que realiza suas necessidades no 

âmbito do mercado, em instâncias particulares mediadas pela sociedade civil, a qual emerge 

como instância reguladora em lugar do Estado. 

Esse cenário encerra a segmentação entre o Estado (domínio público) e o mercado 

(domínio privado), onde a sociedade civil é o espaço de mediação para realização e 

dominação do mercado que, na atualidade, apresenta-se como uma nova expressão 

denominada Terceiro Setor
46

. Portanto, lócus de legitimações individuais, privadas, cujas 

relações são consolidadas a partir da desregulação do Estado, o qual se constitui em campo de 

efetivação da emancipação política, onde a cotidianidade dos sujeitos é expressa sob signo de 

cidadania. 

No entanto, entendemos que homens e mulheres não são apenas cidadãos pertencentes 

a uma comunidade política, mas seres sociais que portam necessidades de realização no 

sentido de enriquecer independentemente de espaço geográfico, de temporalidade da condição 

social e de modo de produção. Nos (des)caminhos do neoliberalismo e da pós-modernidade 

esta necessidade, que é imanente ao ser genérico,  se opõe radicalmente aos desejos da 

classe detentora da racionalidade burguesa.   

                                                           
46

 Carlos Montaño tem um excelente livro sobre o tema, denominado Terceiro Setor e Questão Social: crítica ao 

padrão emergente de intervenção social. Neste trabalh,o afirma que o termo foi cunhado por intelectuais 

orgânicos do capital. No Brasil, surgiu por intermédio da Fundação Roberto Marinho. Esse livro propõe uma 

crítica, bem como a superação da bipolarização liberal entre Estado e Sociedade Civil. No entanto preserva uma 

segmentação tripartite da realidade social. É construído a partir de um recorte (neopositivista, estruturalista e 

liberal) do social em esferas: O Estado (“primeiro setor”), o mercado (“segundo setor” e a sociedade civil 

(“terceiro setor”). O Terceiro Setor seria a articulação/intersecção materializada entre ambos os setores: o 

público/porém privado, onde a atividade pública seria desenvolvida pelo setor privado. Feitas essas 

considerações, o nosso propósito aqui é demonstrar que a visão fragmentada da realidade favorece a 

racionalidade do capital. Com essa nova nomenclatura o Estado recorre às entidades privadas para prestação de 

serviços sociais através de “parcerias” com entidades/empresas privadas podendo ser tanto Organizações Não 

Governamentais como Organizações Sem Fins Lucrativos. (2007, p. 53-54) 
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Por sua vez, esta racionalidade se movimenta ideologicamente por força de seus 

aparatos político-jurídico-institucionais, representados pelo Estado como mediação que 

intervém coletivamente na ordem social para superficializar os fatos sociais. Aliás, esta é uma 

característica que se estende para além dos estados nacionais, pois tem dimensão globalizante.  

De outro, encontramos a subjetividade do indivíduo, capturada pelas sedutoras 

facilidades do imediatismo proposto no cotidiano da pós-modernidade. Estas relacionadas às 

capacidades de consumo e liberdade, aos pressupostos do mercado, sobre os quais não se 

pode intervir, excetuando-se as determinações do próprio mercado. Esfera pela qual devem 

sutilmente ser homogeneizadas todas as relações entre as classes. 

Esses componentes não estão restritos apenas à sociedade civil como um espaço onde 

se vivenciam as relações no âmbito privado. Movimentados pela cultura e o senso comum, 

encontram-se presentes também na esfera pública, nas relações formais, mercantilizadas 

conforme demandas surgidas com a atualização do processo de acumulação contemporâneo. 

São renováveis ao prenúncio de esgotamento deste sistema de exploração, sendo, portanto, 

uma necessidade constante aonde, vão sendo criadas novas adaptações, mesmo que estejam 

assentadas em bases antigas e conservadoras, tendem a ajustar-se ao ciclo de determinações 

impostas pelo sóciometabolismo do capital.   

Fatores pelos quais, conduzem, no plano ideoformal, à transmutação de conceitos, 

imagens, realidades e objetivos. São estratégias para fazer jus às objetivações requisitadas 

pelo capital em seus desdobramentos: obscurecer as perversões do próprio sistema. Na 

tentativa de amortizar o impacto de tais objetivações na vida social, as políticas são tidas 

como instrumento mediatizador dessas contradições, através de medidas restritivas destinadas 

àqueles que se encontram excluídos do mercado.  Tanto para exercer o domínio e controle 

social sobre a classe que vende a força de trabalho, como também suprir, ainda que 

precariamente, as necessidades da mesma.  

 As políticas portam a racionalidade dos interesses burgueses, no sentido de conciliar 

os antagonismos presentes nesse processo de exploração. Visam, portanto, a aparência de 

neutralidade e imparcialidade na reprodução das relações sociais e materiais, sendo 

modificadas de acordo com o Estado, que consequentemente é reestruturado pelas exigências 

do atual ciclo do capital.  

Essa racionalidade se expressa tanto na ofensiva neoliberal quanto no pensamento pós-

moderno. Aliás, são combinados entre si, criando mitos e aparências do homem, da sociedade 
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e também do Estado, a fim de capturar as mobilizações da classe trabalhadora e passivizá-las 

à ordem exploratória do capital.   

Em se tratando da realidade brasileira, a particularidade desse Estado nacional é ser 

historicamente o mediatizador de ações que estimulam a concentração de renda em favor da 

classe dominante; ao mesmo tempo em que é o minimizador da cobertura social em relação às 

necessidades da classe trabalhadora.  

À título de conhecimento, essa hegemonia política e econômica da classe burguesa no 

Brasil vem sendo constituída desde a época da Colonização, perpetuando-se pelas famílias 

aristocráticas, multiplicadas e convertidas no empresariado nacional – parceira do capital 

monetário internacional. Classe que, no final do século XX e início deste século, ainda se 

mantém no poder, detendo a hegemonia da renda bruta nacional.  

Essas determinações apontam não só para o agravamento da questão social, remetem 

às formas de enfrentamento das desigualdades no território nacional. Do mesmo modo, 

relacionam-se às alternativas propostas pelo conjunto da sociedade para lidar com tais 

contradições e pelo rumo de seu projeto societário. 

 De acordo com Boschetti 

No Brasil, a perspectiva de implantação de um amplo padrão de políticas sociais 

previsto na Constituição de 1988, vem sendo fortemente tensionada pelas estratégias 

de extração de superlucros e supercapitalização, com a privatização explícita ou 

induzida de setores de utilidade pública, onde se incluem saúde, educação e 

previdência. A incorporação das clássicas medidas neoliberais estabelecidas nos 

acordos firmados pelo governo brasileiro com o Fundo Monetário Internacional – 

FMI, desde 1998 – juros altos, redução do aparato estatal, políticas focalizadas, 

privatização – constitui uma combinação explosiva, que mina a possibilidade de 

expansão das políticas sociais e sua capacidade de redistribuir renda e reduzir 

desigualdades sociais (Ibid, 2007, p. 13). 

 

 Certamente um aspecto a ser considerado é o paradoxo entre a riqueza natural do 

Brasil e o grande contingente de pobreza e miséria que tem se intensificando no país desde o 

início dos anos 90. Isso indica se não há perversão na análise, que o problema está no modo 

como são apreendidas as expressões da questão social. Supõe o entendimento de como a 

concentração de renda e distribuição da riqueza socialmente produzida no país vem 

permitindo nesse processo, o enriquecimento dos mais ricos e o empobrecimento dos 

segmentos mais pobres.  

Do mesmo modo, o significado do crescente esvaziamento das conquistas sociais da 

classe trabalhadora, promulgadas no Texto Constitucional de 1988.  Nesse contexto, é 
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possível afirmar que a ofensiva neoliberal no Brasil tem se caracterizado pela adoção de 

medidas que propõem combater a pobreza, ao mesmo tempo em que fortalecem o capital 

financeiro, através da desregulação da intervenção estatal.  

 A desestatização de bens e serviços públicos foi desencadeada com o processo de 

privatização, proposta pelo projeto neoliberal para ampliar os limites do capital financeiro e 

elevar o padrão de acumulação da classe burguesa nacional. Isso, ao custo social de 

despolitização da seguridade social, desregulamentação dos contratos de trabalho, 

deslocamento da provisão social para a sociedade civil e, também, o desemprego estrutural. 

Do mesmo modo, na a perda da universalização do acesso aos serviços públicos, sob o 

discurso de que  o custo da intervenção estatal incidiria sobre os lucros do capital.  

Na década de 90, vamos encontrar a desregulamentação do pacto social com os 

trabalhadores. Com a flexibilização dos contratos de trabalhos houve o deslocamento da força 

de trabalho para os empregos informais, sem garantia ou cobertura social, dando uma nova 

feição ao exército industrial de reserva
47

 – população sobrante do mercado,  em função da 

extinção de postos de trabalhos decorrente da reestruturação produtiva ocorrida já no fim 

década de 80.  

A desqualificação do trabalho incorreu no aumento da degradação das condições de 

existência, implicando, também, mediante desemprego e precarização das condições de 

trabalho, na ampliação do contingente de pobreza existente no país. População que se 

constitui como público alvo beneficiário das políticas públicas, subsidiadas pelas contra-

reformas do projeto neoliberal. Daí, o Estado passa, então, a adotar uma concepção de 

Assistência voltada à formulação de políticas seletivas, focalizadas, que objetivam a 

transferência de renda para as famílias situadas abaixo da linha de pobreza e a promoção de 

emancipação das mesmas. 

 O processo de constituição do Estado Assistencialista no Brasil  teve início a partir 

dos anos 90, em decorrência da predominância dos imperativos das políticas 

neoliberais. Os desdobramentos da proliferação daquelas políticas culminaram com 

o processo de reforma do Estado que, por sua vez, provocou a destituição da 

dimensão universal das políticas públicas, em defesa da modalidade compensatória, 

como condição de sustentabilidade sociopolítica requerida pelo ajuste econômico. 

(PORTO, 2007, p. 39-40) 

 

                                                           
47

 Anteriormente o exército industrial de reserva era caracterizado por trabalhadores literalmente desempregados, 

o que não ocorre atualmente, pois nessa  categoria estão abrigados os trabalhadores temporários e aqueles que 

não estão submetidos ao contrato de trabalho  
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Essa problemática remonta, sendo analisada sob uma perspectiva de um projeto 

societário comprometido com a emancipação humana, à seguinte questão: como é possível 

prover assistência sem considerar, nesse processo, as contradições da relação capital/trabalho, 

as diferenças entre as classes, o modo de reprodução social e material da força de trabalho e a 

intervenção do Estado na questão social? 

A expansão e a conseqüente consolidação do projeto neoliberal, vigente na 

sociedade brasileira contemporânea, culminaram no movimento de caráter 

regressivo, caracterizado pela transição do Estado Assistencial em direção ao Estado 

Assistencialista, secundarizando, dessa forma, a defesa da seguridade social 

instituída na Constituição Federal de 88, em função da priorização das políticas 

sociais agenciadas pelo “terceiro setor” e dos programas clientelísticos de combate à 

pobreza, ambos gestados no contexto do processo de precarização das políticas 

sociais públicas (PORTO, 2007, p. 131). 

 

 Entendemos que, no caso do Brasil, tais elaborações conduzem à forma de 

distribuição de riqueza e renda, ao modo de enfrentamento da questão social e, ainda, ao 

modo como isto vem sendo concentrado na classe burguesa, cuja racionalidade é a mesma de 

outros tempos, de outros países e de outros modelos de poder. 

A questão social está focalizada no indivíduo, pois na ofensiva neoliberal em face dos 

ajustes estruturais da economia, o Estado opera com o mínimo de provisão social. Essa 

estratégia consiste na aplicação de políticas compensatórias que acabam por contribuir para o 

crescimento econômico na medida em que restringem as necessidades humanas para 

direcioná-las à esfera do consumo. Por meio de políticas  

... que pela sua origem e natureza, buscam se implementar e se tornar hegemônicas a 

partir da negação de direitos e das políticas sociais universais. Políticas que se 

efetivam, através de um discurso que ataca diretamente a falência do Estado para o 

trato social através da seguridade e a assistência social públicas. (DRUCK e 

FILGUEIRAS, 2007, p. 26). 

 

O comprometimento do Estado, instrumento reprodutor das desiguais relações sociais 

já havia sido previsto por Marx. Neste sentido afirma 

É justamente nessa contradição entre o particular e o coletivo, que o interesse 

coletivo toma, na qualidade de Estado, uma forma independente, distinta dos reais 

interesses particulares e gerais e, ao mesmo tempo, na qualidade de uma 

coletividade ilusória. (Ibdem, 2004, p. 60) 

 

Para o capital, o sentido, portanto, é o mesmo, qual seja, acumular riqueza, 

independentemente do percurso do tempo, criar mecanismos político-ideológicos para 

manter-se e explorar. Se antes era pela força; agora se dá subjetividade mediante consenso, 
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passivização da consciência e das possibilidades de luta. Para tanto,  serve-se de instâncias de 

reprodução social que sutilmente reproduzem valores que asseguram a sustentabilidade do 

capital.  

O Estado, no que se refere à esfera pública, difunde um modo privado de pensar a 

coisa pública. Marx aponta a contradição entre o interesse particular e o coletivo, onde este 

último toma, na qualidade de Estado, uma forma independente, distinta dos reais interesses 

particulares, e, geral, ao mesmo tempo, na qualidade de uma coletividade ilusória. Por outro 

lado, a família uma instância de sócio-reprodutibilidade privada que difunde um modo 

público de pensar o privado, conferindo a essa racionalidade, como uma instância 

universalmente legítima.  

Na Teoria Marxiana, encontramos subsídios para identificar como isto se manifesta e 

como está presente na atualidade. Os estudos de Ivo Tonet (2004), Istvan Mèszaros (2007), 

José Paulo Netto (1997), Alves (2001), consubstanciados em Marx, apontam as instâncias de 

sócio-reprodutibilidade em duas dimensões. A primeira, numa perspectiva dos cidadãos, cujo 

representante é o Estado; a segunda, numa esfera particular que abriga o indivíduo em sua 

singularidade. Esses aspectos demonstram o comprometimento do Estado
48

 como àquele que 

coletivamente defende os interesses particulares de uma classe. Por outro lado, a família 

contemporânea, ocupando a centralidade neste debate, por meio de políticas e programas para 

reproduzir os valores e a racionalidade dessa classe.  

Não é por acaso que essas políticas vinculam propostas de emancipação. Ao ser 

oferecido o mínimo de cobertura social mascaram uma lógica que subestima as necessidades  

de  condições de existência da classe trabalhadora, na medida em que discursam que a 

sociedade e as relações que dela decorrem são produtos das escolhas e das responsabilidades 

individuais.  

O acesso aos bens e serviços se efetiva mediante incapacidade de consumo. A 

capacidade do indivíduo consumidor se constitui como determinação para classificar os 

estratos da sociedade brasileira. Dessa forma, o principal critério de acesso é a desqualificação 

do ser social, o qual consiste na negação da capacidade de se conduzir enquanto sujeito 

histórico. Consiste, sobretudo, pela negação da capacidade de se reproduzir como ser 
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Dissertação. 



 106 

genérico, pela reafirmação da subalternidade da classe trabalhadora ao subordinar suas 

energias vitais ao capital.    

Diferentemente da emancipação humana, a emancipação política, conforme explicita 

Marx, atribui ao Estado a possibilidade de libertar homens e mulheres dos conflitos, sem o 

que efetivamente o sejam. Isso é confirmado na perspectiva neoliberal, através da proposição 

de emancipação que tem em suas bases o Estado livre, sem que o gênero humano realmente o 

seja. Ao contrário, uma de suas determinações é promover a servidão humana.  

Sua aparência consiste em promover liberdade, porém, de modo particular, restrita a 

uma perspectiva de consumo. Pela (in)capacidade de consumo são concebidas as políticas 

sociais no sentido de suprir as deficiências do mercado, portanto, subjacente às relações 

mercantis; aos moldes dos princípios sustentados pela racionalidade burguesa que tem 

necessidades reestruturantes  na atualidade.  

Sobre o tema, Lessa (2007), afirma  

A única relação possível entre a emancipação política e a emancipação humana é a 

relação histórica. Elas sequer podem coincidir no tempo: o reino da emancipação 

política é o da propriedade privada burguesa plenamente explicitada, a emancipação 

humana é a superação histórica a mais completa e radical do mundo da emancipação 

política (Ibidem, 2007, p. 47). 

 

Esse esboço é necessário para pontuarmos os pressupostos do capital na 

contemporaneidade, revestidos do neoliberalismo e do pensamento pós-moderno. Isto, no 

sentido de identificar como os valores mercantis são balizadores das políticas públicas na 

ofensiva neoliberal. E ainda nesta perspectiva, como os conceitos de emancipação afirmados 

para a família na contemporaneidade presente nessas políticas, constituem-se como negação 

dos avanços das lutas sociais empreendidas pela classe trabalhadora e, como estratégias 

ideológicas de passivização à ordem do capital. 

No caso de nossa pesquisa, questionamos, no âmbito da política de Assistência, como 

são apresentados no Programa Bolsa Família os discursos de emancipação, que utilizam a 

instância de sócio-reprodutibilidade – família – para impor a ordem limitadora do sistema 

capitalista. Do mesmo modo, envidamos esforços para explicitar, conforme aproximações 

sucessivas ocorridas no decorrer da investigação, a relação entre a essência e aparência no que 

tange aos componentes ideológicos nesses discursos afirmados no Programa Bolsa Família. 

No que se refere à prática profissional, reafirmamos que o entendimento do 

movimento sócio-histórico contemporâneo, particularizado no campo da Assistência faz-se 



 107 

necessário porque, no modo como são concebidas as políticas, expressa-se as contradições das 

relações sociais sob a égide do capitalismo. Por outro lado, considerando que a prática 

profissional não pode estar desvinculada do projeto ético-político vigente e das lutas da classe 

trabalhadora, entendemos ser fundamental a conexão com a realidade objetiva e suas 

determinações ante as configurações do capital na contemporaneidade. Capturá-las é 

fundamental. 

Nesta direção, Amaral (2007, p. 80), aponta que pode significar a possibilidade de 

uma transformação dessa sociedade com vistas, 

(...) à superação da passividade dos indivíduos através de formas associativas que, 

mobilizada no interior da sociedade, possa inventar um novo homem sujeito e 

construtor da sua própria história que é rica em contradições e que permite 

desmistificar a pseudo-universalidade das classes dominantes tentam impor, às 

classes subalternizadas.  

 

Embora a política de Assistência, em algum contexto histórico possa apresentar 

reconhecidamente um caráter amenizador das contradições entre as classes, também imprime 

uma prática subalternizante em relação aos usuários dessas políticas. Em se tratando da 

trajetória desse campo de seguridade no atual governo Lula, os índices oficiais apontam a 

redução da pobreza absoluta e uma melhoria da qualidade de vida dos usuários através de uma 

“política de transferência de renda inédita no país 
49

.” 

Todavia, entendemos que este tipo de análise não deve ser apreciado em curto prazo; e 

sim pela efetividade dessas ações vinculada às expressões da questão social na atualidade. Do 

mesmo modo, devem ser apreendidas as expressões do trabalho como enriquecimento do ser 

genérico e não, como instrumento eleitoreiro de estranhamento e alienação.  

Isto porque, como fora previsto por Marx no século XVIII, quando analisou a questão 

judaica, este autor afirmou a impossibilidade de emancipação de um determinado grupo 

enquanto todos não fossem objetivamente livres. Mais ainda na contemporaneidade, onde 

apenas um programa de governo, de caráter temporário, se propõe, através da cobertura 

social, emancipar famílias que têm uma renda per capta inferior, abaixo do salário mínimo, 

Acrescente-se ainda que o atual salário mínimo vigente neste país sequer consegue suprir as 

necessidades do cidadão consumidor na atual ordem societária do capital. 

Nesta direção, Alves da Silva explica que a lógica mercantil se movimenta no campo 

da Assistência, para suplementação das lacunas do mercado. Pois, historicamente sempre 
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representou a possibilidade de acesso subalternizado de bens, recursos e serviços, no sentido 

de satisfazer necessidades sociais não realizáveis pelo mercado. Significa “uma forma de 

atenuar o impacto social de políticas econômicas concentradoras de renda, elitizantes do 

acesso ao mercado” (2004, p.139).  

Desse modo, a forma como se vinculam tais benefícios consiste na despolitização da 

Assistência no sentido de promover uma reforma intelectual e moral para desconstruir a 

consciência de classe dos trabalhadores. Despolitização também de uma realidade objetivada 

pelos interesses de uma classe representada pelo capital financeiro, com o fim de negar o 

significado da emancipação humana.  

Por fim, significa dizer que as velhas estratégias mascaradas pelas novas roupagens 

continuam parametrando a vida de milhões de pessoas em precárias condições de existência. 

Tem suas vidas subsumidas às proposições do capital e às plataformas de governo que 

justificam os programas de transferência de renda como a única forma de intervenção possível 

do Estado para enfrentamento da questão social.  

Retorna-se, portanto, conforme aponta Couto (2004, p.71), “à política da meritocracia, 

onde ser pobre é atributo de acesso a programas sociais, que devem ser estruturados na lógica 

da concessão e da dádiva”, contrapondo-se às necessidades reais do ser genérico, sob a forma 

ilusória de emancipação  por intermédio da família contemporânea. 

 

3.2  Bolsa Família: nova abordagem para um problema antigo!?  

 

Conforme  mencionado nos capítulos anteriores, em linhas gerais, uma leitura crítica 

da realidade possibilita afirmar que o quadro global de desigualdades acirrado na 

contemporaneidade está circunscrito às contraposições entre o capital e o trabalho. Essa 

ordem de análise permite supor que o adensamento da crise de sociabilidade não é algo novo, 

fruto do presente, mas, um conjunto de determinações que vem sendo delineadas ao longo 

desse modo de produção, cujo momento histórico vivenciado na atualidade expressa o 

esgotamento dessas relações de sociabilidade. 

Assim, para o enfrentamento da questão social impõe-nos visualizar o movimento 

histórico, dimensionando-o a uma estrutura macrossocietal para além dos Estados nacionais, 

já que as determinações da ordem neoliberal tem seus frutos em todos os quadrantes do 

planeta. Desse modo,  há que se ser considerado que  as políticas sociais  são resultantes dessa 
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dinâmica por estar intrinsecamente ligada à reformulações do mercado e a reestruturação 

produtiva, cujos efeitos são determinantes na estrutura de proteção social, precisamente, à 

forma de cobertura da vida social.  

 No caso do Brasil, podemos apontar as conquistas obtidas na Carta Magna de 1988, 

como a aquisição de conquistas no campo social, ao haver o reconhecimento da seguridade 

social como processo de lutas sociais. Tais conquistas culminaram no reconhecimento 

institucional do tripé Saúde, Previdência e Assistência, quando esta última foi introduzida na 

órbita da Seguridade e regulamentada, posteriormente, através da Lei Orgânica de Assistência 

Social - LOAS.  

No início da década de 90, precisamente no governo FHC, concomitantemente ao 

movimento internacional de financeirização do capital houve alteração no padrão de proteção 

social. Os acordos econômicos tinham dimensão política e impactavam a vida social com o 

distanciamento da intervenção estatal na cobertura social. Como já foi abordado 

anteriormente, a Terceira Revolução Industrial, precisamente a revolução da tecnologia, foi 

demarcada por profundas alterações nas relações de trabalho, caracterizando-se pela 

eliminação de postos de trabalho e desemprego estrutural. Ao mesmo tempo, em que ocorreu 

um movimento de desregulamentação do Estado, minimizando-se conforme determinações do 

mercado.  

Assim, é possível dizer que, no conjunto de reformulações para sustentabilidade do 

capital em crise, a reestruturação produtiva é também determinante no redimensionamento do 

Estado para absorver as necessidades do capital. Afinal, a crise do capital exige novos 

componentes para acumulação. Evidentemente que, ao ter implicações sobre a vida dos 

trabalhadores, as transformações deveriam ocorrer no aparelho estatal para legitimação no 

plano político-jurídico e ideológico.  

No caso brasileiro, na qualidade de país periférico ou em desenvolvimento, para 

ajustar-se ao comando do capital financeiro internacional, um conjunto de reformas seria a 

saída da crise e retomada do desenvolvimento no país. Nessa nova estrutura estaria presente 

uma concepção política distanciada de todo o movimento de conquista da classe trabalhada no 

fim da década de oitenta. 

Significa dizer que se o Estado intervém na vida social por meio de suas políticas 

públicas, no processo de reforma estatal imposta pela ofensiva neoliberal estariam embutidas 

novas bases para formulação e implementação das mesmas. Em linhas gerais, no plano 



 110 

político-econômico o pensamento neoliberal credita ao mercado a capacidade reguladora das 

relações sociais, onde a liberdade de mercado é o espaço para realização de todas as 

necessidades realizáveis do indivíduo. Aqui, a intervenção estatal é minimizada, destinada 

somente para aqueles que são incapazes de prover a sua subsistência, pois, 

  “Se o Estado está, como pretendem nos fazer crer os neoliberais, “falido”, 

desfinanciando e sem possibilidade de obter recursos de outras vias que não as 

obrigações tributárias, cada vez mais dirigidas para o consumo, então não poderá 

(nem deverá, segundo a estirpe neoliberal) destinar importante volume de 

financiamentos às políticas sociais e serviços assistenciais. Apenas desviará parcos 

recursos para suprir algumas carências pontuais à população sem cobertura no 

âmbito da filantropia ou destinados (focalizados) a quem não tem condições de 

contratá-los privadamente. (MONTAÑO, 2007, p. 193). 

 

Outro pressuposto que ganhou corpo neste século é o movimento de ruptura com a 

categoria da totalidade, cuja objetividade da vida material é reduzida às dimensões 

simbólicas. É a reificação da vida cotidiana. Nesse sentido Evangelista (2002, p. 31), afirma 

que a realidade teria como “característica essencial o seu caráter fragmentário, o que impede 

qualquer possibilidade de síntese ou totalização que apreenda o real”.  

Essas questões são fundamentos de análise a fim de  entender as mudanças ocorridas 

na última década no campo da Seguridade, no tratamento da questão social e seus 

desdobramentos na execução das políticas. Quanto à Assistência, sua trajetória no Brasil é 

marcada pela negação da identidade dos sujeitos para ter acesso aos benefícios, bem como 

pela precarização na prestação desses serviços. Uma crítica sobre o atual modelo proposto 

para a Assistência somente será possível ao situá-la na dinâmica da sociedade e suas 

contradições, vinculando-a à esfera econômica.  

Assim, se é notório que as políticas públicas, particularmente a Assistência, é um 

instrumento estatal para intervenção da questão social, por ser uma política de proteção social, 

é também notório que o componente da universalidade foi subtraído desse sistema de proteção 

social brasileiro e, transformado em  ações clientelísticas denominadas de benefícios sociais. 

A investida da classe dominante contra a seguridade social brasileira tratou de 

inflexionar o padrão de enfrentamento à “questão social”, dotando a política de 

assistência social de uma centralidade no trato das contradições sociais. Esta 

transformação deu-se de maneira que a assistência social deixa de ser uma política 

de acesso às demais políticas setoriais, assumindo uma centralidade na política 

social. (SITCOVSKY, 2007, p. 94). 

 

O campo da Assistência vem sendo impactado pelo redimensionamento do Estado, 

que adota uma política econômica capitaneada pela classe dominante como forma de sanear 
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os déficits públicos e retração de políticas sociais. Do mesmo modo, é orientada pela 

racionalidade de mercado e a sua modalidade: a financeirização do capital como elemento 

condutor na formulação dessa política. 

Esse esboço de análise fundamenta o nosso entendimento de que o debate sobre essa 

área da política social, deve estar situado no marco do modelo vigente, reafirmando-a à luz do 

modelo neoliberal, sem o qual incorreríamos, conforme Druck e Filgueiras (2007, p. 25), em 

“reificá-la tendo como resultado a despolitização do debate sobre a questão social e a 

legitimação da estratégia política liberal”.    

A fórmula encontrada pelo governo Lula estabelece novo padrão de seguridade, 

reduzindo a estabilidade estatal na Previdência e Saúde, campo de trabalhadores diretamente 

vinculados ao mercado, ao mesmo tempo em que amplia em termo quantitativo a cobertura 

social no campo da Assistência.  É uma modalidade de cobertura que é efetivada em 

condições mínimas, em face da desresponsabilização estatal. Esse modelo consiste na criação 

de programas de transferência de renda, cuja cobertura se dá predominantemente para aqueles 

que estão abaixo da linha de pobreza, nos limites da pobreza absoluta e miséria.  

Em outros termos, o governo vem priorizando medidas seletivas, focalizadas. Para se 

ter acesso aos benefícios, o ser social assume a condição de estar à margem do mercado. Aqui 

reside uma das contradições nas elaborações dos projetos de emancipação propostas pelos 

neoliberais. Para emancipar-se, seus demandatários devem assumir sua incapacidade no 

processo produtivo. 

Ao assumirem sua incapacidade de emancipar-se, reafirmam o componente ideológico 

da racionalidade burguesa: a subsunção do trabalho ao capital. Reafirmam ainda que,  a de 

dignidade humana é conferida pela participação em programas, cujo perfil consiste na 

transferência de renda em condições mínimas. Assim, essa aparência de dignidade  concede 

ao Programa Bolsa Família um status nunca antes visto em termos de enfrentamento da 

pobreza e miséria. O Programa, desse modo, apresenta-se, então, como a maior expressão de 

ação estatal do governo brasileiro para o enfrentamento da questão social nos últimos tempos.  

Desse modo, podemos afirmar que em tempos de neoliberalismo e pós-modernidade, o 

Estado também assume posturas imediatas no trato da questão social, pois a seletivização e 

focalização são estabelecidas como critérios dos programas de transferência de renda. As 

objetivações da realidade social são reduzidas a uma dimensão simbólica, onde o modo de 

transferência de renda  apresentado no Governo Lula assume uma aparência de justiça social. 
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Este tipo de postura sugere a negação dos processos contraditórios da sociabilidade 

capitalista, o que é descrito por Netto (2001), como forma de semiologização do real. 

Ao analisarmos as fontes dos recursos para a concessão de transferência de renda, o 

modo pelo qual vem se desenvolvendo no Brasil; as aproximações sucessivas desvelam o 

caráter perverso no caso brasileiro. Com o redimensionamento da Seguridade no Governo 

Lula, houve a alocação de recursos transferindo-os à Assistência para consecução de 

benefícios aos mais pobres. Tais benefícios acabam sendo custeados pelos tributos impostos 

aos trabalhadores.  

Nesse patamar, não é difícil visualizar que essa proposta de transferência, na qual está 

situado o Bolsa Família reitera a desigualdade substantiva. Pois se tais valores, além de 

possuir caráter provisório já que não se constituem como direito, sequer conseguem chegar ao 

fixado por lei como salário mínimo; é ainda,  subtraído do conjunto dos trabalhadores.  

Significa dizer que os recursos destinados ao Programa não são procedentes da 

tributação dos representantes do capital. São subtraídos da classe trabalhadora mediante 

pagamento de impostos. Esse benefício, certamente, não corresponde dignamente às 

necessidades reais da classe trabalhadora, porque é considerado para o capital apenas o que o 

mercado determina como suficiente para reposição da força de trabalho. 

O Bolsa Família se constitui, de fato, numa política assistencialista e clientelista e, 

portanto, manipulatória do ponto de vista político, em particular em se tratando do 

seu público alvo: uma massa desorganizada e sem experiência associativa e de luta 

por seus direitos. A renda por ele transferida às famílias não se constitui num direito 

social, podendo ser reduzida e/ou retirada a qualquer momento, ao sabor dos 

interesses de cada governo – bem ao gosto da política fiscal liberal-ortodoxa, que 

não concorda com nenhuma vinculação orçamentária entre receita e despesa; com 

exceção, obviamente, do pagamento dos juros da dívida pública (DRUCK e 

FIGUEIRAS, 2007, p. 31). 

 

Feitas essas considerações, cabe no momento afirmar que a análise das contradições 

no campo da Assistência não deve ser perspectivada na redução da desigualdade, conforme 

propõem os defensores das políticas sociais no Governo Lula. O eixo de análise deve ser 

voltado para o modo como a satisfação de necessidades dos demandatários se realiza na esfera 

do consumo, já que sua atual configuração consiste na transferência monetária, justificando-se 

o acesso aos produtos de mercado. Assim, como política compensatória, mesmo 

precariamente possibilita o acesso aos bens de consumo, na medida em que representa a 

intervenção do Estado na reprodução material e social da força de trabalho em função da 

exigibilidade do capital. 
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A precariedade dessa política supõe que no discurso dominante de afirmação da  

redução da desigualdade está subjacente a impossibilidade da mesma em fornecer condições 

reais de existência, pois de acordo com o princípio norteador das relações mercantis, cabe ao 

próprio indivíduo prover sua condição de existência situando-a na esfera do consumo.  

Para manter esse discurso de possibilidades e essa operacionalidade  angariadora de 

poder político e votos. A sociabilidade burguesa precisa afirmá-la, não como reconhecimento 

de conquistas dos trabalhadores – como uma obrigação do Estado na vida social. Precisa, 

sim, reafirmá-la no patamar da horizontalidade contraditória de trabalhador para 

trabalhador, da Previdência contra a Assistência; quando, sabemos que, em essência, os 

recursos para a  Assistência deveriam ser subtraídos do grande capital direcionando à 

classe trabalhadora. 

Ante a impossibilidade da ordem do capital em promover emancipação humana, mas 

em seus discursos ter como propósito na contemporaneidade  em afirmá-la no moldes sócio-

reprodutibilidade burguesa, elegemos o Programa Bolsa Família, pelo conteúdo programático 

objetivar promover a emancipação de famílias pobres e abaixo do limite de pobreza. 

 O Bolsa Família foi instituído através de Medida Provisória nº 132, em outubro de 

2003. Posteriormente, foi regulamentado pela Lei Nº 10.836 de 09 de janeiro de 2004. 

Instituído com o objetivo de “combater a miséria e a exclusão social como também 

promover a emancipação das famílias pobres
50

”.   Programa que deu continuidade a outros 

programas que estavam distribuídos em diferentes ministérios. Representa, portanto, a 

unificação do Bolsa-Escola, Auxílio-Gás, Bolsa-Alimentação e Cartão de Alimentação. Este 

Programa é gerido pelo Ministério da Defesa Social, significando uma ampliação na 

cobertura, bem como a garantia de acesso não por indivíduos,  mas pelas famílias.  

Segundo o próprio governo, o carro-chefe de sua política social é o  Bolsa Família, 

programa de transferência de renda para famílias situadas abaixo da linha de 

pobreza. Esse programa, ainda no dizer oficial, foi criado para combater a miséria e 

a exclusão social e para promover a emancipação das famílias mais pobres. 

(MARQUES e MENDES, 2007, p. 20). 

 

Nesta direção, os índices oficiais apontam que mais de 11 milhões de famílias estão 

sendo beneficiadas com o acesso ao Bolsa Família. No entanto, o que é muito pouco 

questionado são as condições em que se oferece essa proposta de emancipação, já que nessa 

                                                           
50

 Grifos nossos. 
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política de enfrentamento da pobreza está traduzido o verdadeiro comprometimento da 

racionalidade burguesa. 

Nessa possibilidade de emancipação de famílias encontra-se a legitimação da ordem 

burguesa, que envolve ilusoriamente os interesses de uma classe para diluir as contradições na 

sociabilidade sob a égide do capital. Encontra-se, ainda, a degradação das condições de 

existência que tem na naturalização da pobreza e da miséria, elementos para amortizar as 

relações sociais contraditórias.  Desse modo, apassivar as contradições da ordem neoliberal é 

o modo mais sutil de negar a capacidade humana de reconstruir o processo social e 

mercantilizar necessidades reais, tornando-a abstrata. 

 

3.3 Aspectos metodológicos da pesquisa – focalizando o Bolsa Família  

  

3.3.1 Natureza do estudo 

A presente pesquisa será de caráter qualitativo e terá como proposta teórico-

metodológica a dialética. Segundo Minayo (1998), esse tipo de pesquisa, consiste numa 

abordagem qualitativa das relações sociais, na medida em que procede a uma análise teórica 

dos fenômenos sociais, situando-os a partir da relação entre aparência e essência dos mesmos. 

Tem como base o cotidiano dos sujeitos de pesquisa, organizando alguns pontos fundamentais 

que perpassam a natureza do social e suas objetivações. Ao mesmo tempo em que propõe uma 

aproximação sucessiva para estabelecer a crítica das categorias e formas, posto que  trabalha 

com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes.  

O processo de pesquisa corresponde a um espaço mais abrangente das relações entre o 

indivíduo e sociedade; entre ação, estrutura e significados; entre sujeito e objeto; entre fato e 

valor; entre realidade e ideologia e a possibilidade de conhecimento, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Portanto, possui 

uma característica exploratória, visto que um fenômeno pode ser investigado dentro de seu 

contexto real, utilizando-se de fontes bibliográficas e documentais.  

 A pesquisa qualitativa para Minayo (1998), possibilita apreender a realidade social 

por aproximação, onde o propósito da dialética não é apenas registrar mudanças em sua 

aparência ou essência, mas revelar a natureza dinâmica da relação entre aparência e a essência 

do fenômeno.  
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Nessa direção, o objeto de análise dessa pesquisa é a crítica ao conceito de 

emancipação afirmado nos discursos oficiais do programa de transferência de renda 

denominado Bolsa Família. Isto com o propósito de analisar o conceito de emancipação 

presente nos discursos oficiais sobre a família a partir dos estudos sobre o Programa Bolsa 

Família. A pesquisa propõe analisar se tal estratégia presente no discurso do atual projeto 

societário interfere no processo de construção/negação da emancipação humana. 

 

3.3.2 Coleta de dados 

Para a coleta de dados, o instrumento utilizado foi a pesquisa documental por se 

constituir como fonte rica e estável de dados para desvelar aspectos novos de um tema ou 

problema. Esta técnica de coleta de dados teve como objetivos o levantamento dos dados 

referentes ao discurso de emancipação presentes no Programa Bolsa Família; às condições 

necessárias para o processo de emancipação humana; ao referencial teórico-metodológico 

utilizado para explicitação desses valores; à existência de efeitos perversos do discurso 

emancipatório presente no programa; analisar se a família contemporânea está contribuindo 

no processo de emancipação humana; estudar como as medidas de regulação da sociedade 

capitalista contemporânea, promovidas pelo Estado interferem no processo de emancipação 

humana.  

A análise documental teve como base a localização e recuperação de dados referentes 

à Emancipação Humana, Emancipação Política, Crise de Sociabilidade, Estado Neoliberal, 

Família Contemporânea e Assistência.  Desse modo, foram localizadas e recuperadas 

documentações, informações, banco de dados, relatórios de pesquisa, estudos acadêmicos – 

monografias, dissertações e teses – e publicações em jornais e bases de dados públicas – 

Internet. Isso com o propósito de identificar:  as formas de controle implementadas pelo poder 

público para a promoção de emancipação das famílias integradas ao Programa.  

Para a coleta de dados foi realizada também uma pesquisa sobre as condições sócio-

econômicas de participantes do PBF. Este levantamento foi realizado mediante dados 

estatísticos publicados pela Fundação Getúlio Vargas e Fundação Perseu Abramo para 

conhecer as possibilidades de emancipação oferecidas pela política de Assistência através do 

PBF e, do mesmo modo,  visou possibilitar uma aproximação dessa realidade para fazer um 

paralelo sobre o conceito da categoria emancipação humana proposto por Karl Marx.     
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3.3.3 Campo da pesquisa 

Diante das aproximações sobre a família, identificamos o movimento contraditório 

entre a sua recente valorização, a qual passou a ter centralidade nas políticas públicas em um 

contexto sócio-histórico contemporâneo de distanciamento do Estado no tratamento da 

questão social. Nesse sentido, focalizamos a gestão do Presidente Lula, no período de 2004 a 

2007, marco de implementação do Programa, quando  a família passou a ser protagonista de 

uma política de governo no âmbito da Assistência.  

A família contemporânea vem sendo priorizada para enfrentamento de uma das 

expressões da questão social na atualidade: o combate à fome e à pobreza, com vistas à 

promoção de cidadania e emancipação. A partir dessas questões, perspectivadas na ontologia 

do ser social, indagamos sobre a possibilidade de na sociabilidade do capital oferecer  a 

emancipação. Indagamos, ainda, sobre os argumentos oferecidos para afirmar a emancipação, 

e ainda, de qual emancipação se discute e se vivencia. Estes elementos nos conduziram à  

análise da família contemporânea e das condições objetivas que possibilitam, ou não, a sua 

contribuição no processo de emancipação humana mediante formulação de políticas no 

Estado capitalista. 

Para a escolha da Política de Assistência, privilegiou-se dois aspectos: 

1. A centralidade na família contemporânea na política de Assistência, a partir da 

gestão de governo Lula; 

2. A transferência de renda como componente econômico, político e ideológico 

para promoção de emancipação.  

Assim, fomos conduzidos ao Programa Bolsa Família, cuja cópia encontra-se anexa ao 

presente trabalho, foi instituído pelo Governo Federal através da Medida Provisória Nº 

132/2003 e regulamentado pela Lei Nº 10.836 de 09 de janeiro de 2004. O PBF é gerido pelo 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome em parceria com os estados e 

municípios. É caracterizado como um programa de transferência de renda unificado pela 

junção de outros programas de benefícios sociais quais sejam, o Bolsa-Escola, Auxílio-Gás, 

Bolsa-Alimentação e Cartão-Alimentação. É um programa de condicionalidade com o 

propósito de associar o benefício financeiro aos direitos sociais básicos, como saúde, 

educação, alimentação e assistência social.  Tem por objetivo combater a fome e a miséria, 

reduzir a desigualdade e promover emancipação das famílias em situação de pobreza e de 

extrema pobreza.  
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Tem abrangência federal, estadual, municipal e Distrito Federal. Conforme dados do 

Ministério de Desenvolvimento Social. A forma de acesso é feita mediante cadastro nas 

prefeituras, tendo como público alvo as famílias pobres e famílias em situação de extrema 

pobreza, com as seguintes condicionalidades: a) As famílias com renda por mês de até R$ 

50,00 por pessoa; b) As famílias com renda por mês de R$ 50,01 a R$ 100,00 por pessoa que 

tenham crianças de zero a 15 anos ou gestantes. Os valores dos benefícios são fixados pelo 

Poder Executivo, de acordo com a dinâmica socioeconômica do país, os quais serão 

efetivados mediante pagamento na Caixa Econômica. Os recursos são provenientes de 

despesas por conta de dotação orçamentária da Seguridade Social da União que forem 

consignadas ao Programa.  

No PBF são oferecidos dois tipos de benefícios que são distribuídos da seguinte forma. 

O primeiro, por meio de benefício básico concedido às famílias em situação de extrema 

pobreza, no valor de R$ 50,00 independentemente da composição e do número de membros 

existentes no grupo familiar. O segundo, consiste em benefício variável no valor mínimo de 

R$ 15,00. Concedido às famílias pobres e àquelas que se encontra em situação de extrema 

pobreza que tenham sob sua responsabilidade, crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 

16 anos incompletos, até o limite de 03 crianças/adolescentes por família. 

O PBF possui condicionalidades denominados pelo MDS de compromissos sociais 

que devem ser assumidos pelas famílias para assegurar o direito ao percebimento do 

benefício. Funcionam como critério de acesso e permanência no programa delimitando suas 

ações nas seguintes áreas: 

 Educação:  

Matricular crianças e adolescentes de 6 a 16 anos na escola; garantir a freqüência de 

no mínimo 85% de aulas a cada mês; No caso de falta à aulas,  a escola deve ser informada 

sobres os motivos de ausência do aluno. Havendo a mudança de escola, o  gestor do Programa 

na prefeitura deverá ser informado.   

Saúde: 

 O PBF é direcionando em dois aspectos.  O primeiro refere-se a crianças menores de 

07 anos, devendo existir o controle e manutenção atualizada do calendário de vacinação e 

acompanhamento médico conforme calendário fixado pelo Ministério da Saúde. O segundo, 

refere-se às gestantes e às lactantes.  Ambas, devem participar do pré-natal e ir às consultas na 

unidade de saúde durante a gravidez e continuar o acompanhamento após o parto, mediante 

apresentação do Cartão da Gestante. Devem participar ainda, das atividades educativas 
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desenvolvidas pelas equipes de saúde sobre aleitamento materno e alimentação saudável, no 

sentido de desenvolver compromissos de saúde para uma gravidez e amamentação saudável. 

 

3.3.4 Universo empírico 

 O universo de estudo foi o Programa Bolsa Família, implementado na gestão 

governamental do Presidente Lula. Em se tratando de pesquisa qualitativa, o procedimento de 

escolha dos sujeitos deixou de obedecer à representatividade amostral do tipo estatístico. Para 

tanto, levou-se em consideração o caráter de estudo, uma pesquisa documental essencialmente 

centrada no aprofundamento da qualidade da informação, reveladora da articulação 

aparência/essência do real, sob a perspectiva da totalidade dialética- sempre aproximativa. 

 

3.3.5 Análise dos dados 

A análise dos dados foi realizada por meio da análise documental da legislação que 

instituiu e regulamentou o Programa Bolsa Família, com ênfase na apreensão da totalidade, 

sob a perspectiva dialética. Isto significa a articulação da singularidade, da particularidade e 

da universalidade, levando-se em conta suas mediações. Assim,  partiremos do pressuposto 

de que o real é a síntese de múltiplas determinações. Objetivada pelo acirramento da 

desigualdade em face da crise de sociabilidade no capitalismo contemporâneo impondo à 

família novas determinações à funcionalidade do capital. Sua complexidade implica em se 

reconhecer que o processo de conhecimento segue a trajetória que vai do conhecido ao 

desconhecido, a partir da análise e da síntese, um caminho que vai e volta. 

 Daí o processo de pesquisa se fundamentar na questão de que o real é histórico, pleno 

de determinações e, por isso mesmo, o caminho metodológico não deve ser apriorístico. Ao 

contrário, a pesquisa se constrói sob a aceitação de que a metodologia é sempre post-festum. 

Ou seja, o método não deve ser o critério de verdade, já que o real apreendido – o concreto 

pensado/teorizado obedece a regras de historicidade. Ao contrário de muitos pensadores 

neopositivistas, adeptos da visão de que o real pode ser entendido via seu ajustamento a 

determinadas regras apriorísticas, tão em voga nesses tempos pós-modernos que revelam a 

influência do modo capitalista de pensar na produção de conhecimento. 

Por se tratar de pesquisa documental sobre o Programa Bolsa Família, recorremos de 

forma complementar à pesquisa bibliográfica sobre  assuntos pertinentes ao Programa.  
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Assim, o processo de investigação sobre a análise do Programa Bolsa Família, que é de 

caráter qualitativo, foi realizado  em dois momentos. O primeiro, foi apreendido a partir da 

legislação que instituiu o referido programa, considerando o movimento sócio-histórico que 

culminou na sua criação. O segundo, a partir da visão de setores da sociedade civil que 

pudessem avaliar o impacto do Bolsa Família no país, aqui representado pelo autor Marco 

Aurélio Weissheimer. 

 A escolha deveu-se ao fato de o autor, jornalista da Agência Carta Maior, ser Mestre 

em Filosofia e acompanhar o Fórum Social Mundial desde a sua primeira edição, em 2001, 

tendo também publicação na Revista 100 Propositions Du Fórum Social. Este aspecto 

constitui-se relevante por se tratar de um personagem que transita pelos fóruns sociais onde a 

tônica consiste em discussões acerca de projetos de desenvolvimento social e econômico de 

países. Desse modo, entendemos que esse autor vivencia, portanto, experiências 

protagonizadas pela classe trabalhadora.  

E ainda, nesta perspectiva, ter publicado um trabalho denominado Bolsa Família – 

avanços, limites e possibilidades do programa que está transformando a vida de milhões de 

famílias no Brasil. Segundo o Weissheimer (2006), sua proposta consiste na investigação da 

implementação desse programa, verificando os possíveis impactos na diminuição da 

desigualdade de renda no país.  O autor propõe, ainda, apontar os fundamentos para o debate 

sobre adoção de um modelo de desenvolvimento que venha superar o quadro de desigualdade 

no Brasil referenciado na implementação do próprio PBF. 

 

3.3.6 Ordenação dos dados 

 

Essa fase contemplou a apreciação documental, abrangendo o conjunto de material 

dos documentos analisados pertinentes ao Programa Bolsa Família,  abrangendo a releitura do 

material e organização dos dados, através de textos/comentários sobre o  PBF.  Nessa etapa 

foi contemplada pela  a análise comparativa  da legislação e dados fornecidos pelo Ministério 

da Defesa Social com os dados oriundos do trabalho denominado Bolsa Família – avanços, 

limites e possibilidades do programa que está transformando a vida de milhões de família 

no Brasil, tendo como subsídio as categorias delimitadas no objeto da pesquisa.  
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3.3.7 Classificação dos dados 

A classificação foi realizada a partir de dados coletados: empíricos (as aproximações 

sucessivas quais sejam,  a crise de sociabilidade; o empobrecimento do ser genérico humano; 

desregulamentação do Estado na vida social; valorização da família contemporânea; proposta 

de emancipação na ofensiva neoliberal; implementação do PBF). Dentre os dados teóricos 

consideramos a pesquisa documental e bibliográfica coletada através da Medida Provisória Nº 

132/2003,  regulamentada pela Lei Nº 10.836 de 09 de janeiro de 2004; o livro intitulado  

Bolsa Família – avanços, limites e possibilidades do programa que está transformando a vida 

de milhões de famílias no Brasil; o Relatório de Desenvolvimento Humano 2005 - Brasil, 

Consideramos também as determinações objetivas, as contradições e as mediações que 

permeiam o objeto de pesquisa.  

Os pressupostos da pesquisa foram eleitos em 03 direções. O primeiro, refere-se à 

família contemporânea como instância de sócio-reprodutividade para difusão de valores do 

capital, tendo como base a inversão de valores universais (do processo de emancipação 

humana) recuperado pela racionalidade burguesa no campo da emancipação política. O 

segundo, refere-se à passivização da ordem societal capitalista que tem na recente valorização 

da família, uma forma de despolitização do movimento sócio-histórico contemporâneo através 

do redimensionamento da política de Assistência para o trato da questão social.  O terceiro, 

diz respeito ao conceito de emancipação. A proposta presente na ofensiva neoliberal constitui-

se como uma proposta de emancipação para passivização e subsunção de homens e mulheres 

ao capital.   

Nessa direção, a pesquisadora tem como hipótese central ser o conceito de 

emancipação afirmado no Programa Bolsa Família  uma estratégia ideológica de passivização 

à ordem do capital.  Nessa etapa da pesquisa, foi necessária uma leitura exaustiva da 

bibliografia de pesquisa, estabelecendo-se questionamentos acerca da problemática: se os 

pressupostos do PBF conduzem à passivização à ordem do capital na contemporaneidade; se a 

família contemporânea contribui para afirmar ou negar um projeto comprometido com o 

processo de emancipação humana. Para tanto,   fez-se necessário desvendar as mediações ente 

a realidade objetiva e subjetiva do objeto em análise que serão confrontadas com as categorias 

analíticas teoricamente estabelecidas como balizas da investigação, buscando as relações 

dialéticas entre ambas. 
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3.3.8 Análise final 

Durante todo o processo de pesquisa foi possível fazer uma inflexão acerca dos dados 

empíricos, tendo como subsídio de análise o marco teórico, quais sejam os conceitos de 

Emancipação Humana, Emancipação Política, Crise de Sociabilidade, Estado Neoliberal, 

Família Contemporânea e Assistência.   

Esses elementos, presentes no decorrer da pesquisa, contribuíram para a construção do 

movimento dialético entre os significados fundamentais propostos pela pesquisa – ao concreto 

pensado. Desta articulação teórica vão surgir, em segundo momento, outras categorias como  

pobreza, desenvolvimento humano, liberdade, igualdade, pós-modernidade; não menos 

importante, mas definida em plano secundário, articuladas às categorias fundamentais.  

 Esse aspecto possibilita estabelecer o movimento entre a objetivação do real, 

delimitado no problema de pesquisa e as relações que o determinam, apreendendo essas 

mediações e identificando as contradições no âmbito de uma processualidade histórica da 

incursão capitalista na contemporaneidade. Como está posto em Minayo (1998), entendemos 

que a pesquisa é um processo de análise e síntese, revelando-se que não é permanente, por 

construir um momento de análise da pesquisadora ante as múltiplas objetivações da totalidade 

social.  Isso no sentido de desvelar o movimento interno e contraditório das categorias eletivas 

componentes das etapas da pesquisa.  

 A partir do exposto, nos capítulos anteriores trabalhamos com as categorias teóricas 

que fundamentaram a análise crítica do Capítulo IV, no esforço de estabelecer as relações 

entre empobrecimento e negação do processo de emancipação humana posta para a família 

contemporânea por meio do Programa Bolsa Família, a maior expressão no campo das 

políticas sociais na atualidade.  Em outros termos, envidamos esforços no sentido de apontar  

o modo pelo qual, através da implementação do Programa vem sendo capturada a 

subjetividade da classe que vende a força de trabalho e da população sobrante no mercado 

para obter a passivização à ordem em seu favor no sistema de dominação do capital.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

 
BOLSA FAMÍLIA – A APARÊNCIA E A 

ESSÊNCIA DO SER SOCIAL NA 

SOCIABILIDADE BURGUESA 

 

 

“...o homem torna-se mais pobre como homem... [...] 

sob aparência do reconhecimento do homem, também 

a economia política, cujo princípio é o trabalho, se 

manifesta apenas como conclusão lógica da negação 

do homem” 

 Manuscritos Econômicos Filosóficos - Karl Marx   
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“Bebida é água, comida é pasto 

Você tem sede de quê? 

Você tem fome de quê?” 

      Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer, Sergio Brito 
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 que mais se destaca no Programa de transferência de renda denominado 

Bolsa Família é o êxito divulgado na mídia brasileira. A tônica consiste em 

reforçar a redução da pobreza e da miséria. O discurso de seus defensores 

consiste em afirmar que problema da pobreza absoluta está sendo 

equacionado, com a implementação do mesmo. Estratégia que conferiu ao Governo Lula a 

reeleição para o segundo mandato, e notoriedade mundial ao estabelecer uma política social 

setorial, unificada pela junção de outros programas anteriores, inaugurados na gestão de FHC. 

A principal proposta do Programa consiste em oferecer segurança alimentar às famílias 

abaixo da linha de pobreza e ser um instrumento de emancipação de seus usuários, por meio 

do acesso ao Bolsa. Entretanto, entendemos que, muito além das aparências, das dimensões 

políticas presentes na retórica neoliberal e do pensamento pós-moderno expressos no PBF,  

emancipação é um princípio universal, que tem como singularidade o enriquecimento da 

essência humana pelo livre exercício de suas potencialidades de forma plena e genérica. 

Portanto, é incompatível com qualquer sistema de exploração. No entanto, vem sendo 

recuperado, na contemporaneidade, pela racionalidade burguesa. O grande propósito continua 

historicamente o mesmo – ter assegurada a prevalência dos interesses dominantes, ocultando-

se a verdadeira faceta da dominação – a exploração do homem pelo homem, ao mesmo tempo 

em que são objetivadas condições para a passivização à ordem societal imposta no 

cap\italismo. Assim, faz parte do processo de humanização do capital oferecer a proteção 

social. É uma forma de recomposição das energias de homens e mulheres para materialização 

da venda da força de trabalho e garantir o metabolismo do próprio sistema mediante a 

implantação de políticas. Seguindo as atualizações e as exigências da contemporaneidade, o 

atual perfil das políticas é serem efetivadas em condições minimizantes e reducionistas das 

objetivações da questão social. São implementadas visando aquilo que a sociabilidade 

burguesa determina como suficiente, a fim de criar condições mínimas de consumo e 

alimentar o mercado, pois no atual movimento da sociedade, o consumo é o principal 

requisito da existência humana.  A centralidade das ações se volta para o consumo, sendo 

mediatizada conforme as determinações das relações mercantis, contexto em que estão 

inseridas as políticas sociais, já que o marketing do próprio sistema capitalista conduz a uma 

visão econômica do mundo social. Afinal, o reconhecimento das reais necessidades 

humanas implicaria na redução dos níveis de lucro, perda do controle social, 

compartilhamento de interesses entre classes antagônicas e, ainda, na possibilidade de 

subversão de valores impostos pela racionalidade burguesa. O Programa Bolsa Família 

reproduz a lógica burguesa mediante dois aspectos. O primeiro, refere-se à transferência de 

O 
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renda como um fragmento das condições de existência, na medida em que foi gerada 

prioritariamente para o consumo de alimentos, secundarizando outras necessidades. A 

capacidade de consumo passa, então, a ser uma determinante na satisfação das necessidades 

de homens e mulheres na contemporaneidade. O segundo, reporta-se à inversão de valores. 

Sob a aparência do poder consumo e oferta de condições de bem estar, é encoberto o 

empobrecimento do ser que, em essência, por essa capacidade determinada, tem se defrontado 

com a negação da real necessidade de sua existência. É aqui que a família assume 

importância. Por ser instância de sócio-reprodutibilidade, é reprodutora do empobrecimento e 

da negação da capacidade humana, mediante aparência de que provedora ante o 

distanciamento do Estado na cobertura social. Nesse quadro sombrio, o Programa Bolsa 

Família pretende ser uma resposta positiva às seqüelas da questão social, entretanto, com a 

manutenção dos pressupostos do neoliberalismo e da pós-modernidade.  Mesmo bem 

intencionado, essa questão é uma demanda do capital que tem objetivos específicos, quais 

sejam manter a ordem exploratória e negar a consciência de classe. O fato de apresentar 

índices positivos, os quais são bastante questionáveis, não suplanta o que há de mais perverso. 

Entendemos que o problema está no eixo de análise, no modo como é apreendida a realidade e 

o compromisso ético-político em decodificá-la. Se apreendermos o significado a partir de um 

recorte da realidade perspectivada no fragmento, no plano do imediato ao gosto da pós-

modernidade; vamos concordar com as previsões e ficar fascinados com os depoimentos 

exitosos sobre o Bolsa. Vamos também acreditar no comprometimento do governo neoliberal 

brasileiro com uma distribuição equitativa da renda e da riqueza socialmente produzida no 

país. E ainda, no âmbito do Serviço Social, vamos decantar essas inovações, reafirmando 

como bandeiras de lutas na profissão, em nossos campos de atuação, espaços acadêmicos, 

congressos etc. As aproximações sucessivas apontam que nessa aparência de bem-estar tem 

sido engendrada a negação dos componentes da essência humana, pelo Estado e pela prática 

profissional, ao fazer uma leitura equivocada da realidade. Esses fatos nos conduziram à 

elaboração de uma análise crítica sobre o modo como a racionalidade burguesa vem operando 

com suas propostas, a partir de uma releitura sobre os pressupostos do Programa Bolsa 

Família.  
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4.1 A concepção do Bolsa Família: empobrecimento das necessidades humanas          

 

Ao analisar o movimento sócio-histórico na contemporaneidade, há de se visualizar 

nitidamente as incursões do neoliberalismo na sociedade brasileira. Contrariando as 

expectativas da nação que via no processo eleitoral ocorrido em 2002 uma grande 

oportunidade de avanço e consolidação de conquistas sociais da classe trabalhadora, o quadro 

político após a eleição do Presidente Lula (aliança com setores conservadores) demonstrava o 

que ainda estaria por vir. 

 Um partido que historicamente em seu discurso ideológico esteve presente na luta 

pela defesa dos interesses dos trabalhadores. Todavia, ao assumir o poder deu continuidade a 

um conjunto de reforma político-administrativa conservadora do governo anterior, optando 

pela continuidade neoliberal com medidas que iriam acabar por consolidar o projeto societário 

burguês da ofensiva neoliberal de monetarização do capital. 

 Mediante acordo com os organismos internacionais (FMI e BIRD), a política 

econômica do governo Lula estaria ainda mais comprometida com ajustes fiscais a fim de 

retomar os índices de crescimento e promover o desenvolvimento do país.  Em meio às 

configurações que encerram contradições entre os anseios da classe trabalhadora – incluem-se 

aqui aqueles que não estão inseridos formalmente no mercado de trabalho – e a racionalidade 

da burguesia nacional, cujo objetivo é destituir a consciência de classe por meio da 

passivização à ordem vigente. 

Antagonismos entre uma política econômica que beneficia os interesses do capital 

financeiro e a iniciativa privada,  ao mesmo tempo em que promove ações, na tentativa de 

reduzir ou pelo menos minimizar os níveis de desigualdade entre a população brasileira. 

Contradições essas que, embora sejam reconhecidas pelos setores progressistas da sociedade 

brasileira, estão situadas na ordem societária como um fenômeno natural, na qual inexiste 

força humana capaz de subvertê-las.  

Segundo o registro de Weissheimer (2006, p.11), o Brasil teve o maior índice de 

crescimento mundial no século XX, combinado com o aumento das desigualdades sociais, 

transformando as grandes e as médias cidades brasileiras em áreas de grande instabilidade 

social
51

. Embora não mencione as determinações das desigualdades, nem esboce uma análise 

sobre a relação entre as objetivações da realidade no mundo contemporâneo e o modo como 
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 Grifos nossos. Aqui o autor reconhece, ainda que indiretamente o espectro de uma crise de sociabilidade. 
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se opera a reprodução sócio-político-material da sociedade brasileira, o autor reconhece o 

espectro de uma crise de sociabilidade.  

Se por um lado, sob o argumento da contenção de gastos públicos para o pagamento 

da dívida externa encontrava-se a desresponsabilização do Estado na área social. Este seria o 

foco de ação governamental para manter o diálogo com os credores internacionais a fim de 

garantir os benefícios dos investimentos do capital estrangeiro no território brasileiro. Por 

outro, iria surgir uma proposta de governo que tinha como base priorizar a redução da 

desigualdade por meio do combate à pobreza e à miséria no país. Em sua plataforma de 

governo, a prioridade, então, seria o combate à fome, como estratégia contra os níveis de 

desigualdade na sociedade brasileira. 

 Neste cenário, perspectivado pelo projeto de retomada de crescimento e 

desenvolvimentismo
52

do país, está inserido um conjunto de medidas que tem como propósito 

a ampliação da receita líquida em favor do capital financeiro internacional. Isso, porém, com 

grandes implicações na área social em todos os níveis, mais especificamente no campo da 

Seguridade Social. 

 A estratégia política, utilizada em detrimento da massa de trabalhadores formal e 

informal, vem favorecer diretamente ao capital financeiro na medida em que promove a 

privatização dos setores de utilidade pública e restrição da universalidade nas políticas 

sociais
53

, bem como formulação de políticas/programas em caráter provisório, focalizado, 

seletivo, voltados para situações emergenciais.  

Com o distanciamento das responsabilidades estatais deslocando-o para a sociedade 

civil, a provisão de bens e serviços na esfera privada seria também estratégia para 

concentração de recursos e riqueza em favor dos interesses dominantes pela disjunção entre 

política econômica e política social. 
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 À guisa de conhecimento, os estudos de Pochmann, (2004), explicam que desde a década de 90 o Brasil vem 

adotando uma lógica que  consiste no imediatismo financeiro, um  modelo  selvagem de acumulação de riquezas. 

“Selvagem porque, ao fim das contas, por meio da dívida pública, dos juros altos e do superávit primário, o 

Estado transfere recursos oriundos de toda a população para as camadas mais ricas do país. (...) O governo tem 

arrecadado cada vez mais da população, através dos impostos majoritariamente indiretos e contribuições, e 

utilizado parte importante desses recursos para pagar títulos da dívida, beneficiando, assim, principalmente quem 

pode comprá-los, ou seja, os mais ricos. Trata-se, assim, de uma transferência de recursos dos menos ricos para 

os mais bem situados na pirâmide social” (Ibidem, 2004, p. 185,189).  
53

 Lesbaupin (2006), afirma que a política governamental de Lula exige que os investimentos em saúde, 

educação fiquem no mínimo permitido pela lei. Os investimentos básicos em habitação, em saneamento básico 

sejam baixos, porque o fundamental do que o país produz, do que o país arrecada, tem de ir para o pagamento da 

dívida (superávit, etc.). Nesta ordem de análise também se encontra a Previdência, como também a Assistência, 

campo da pesquisa no qual está inserido o Programa Bolsa Família. 
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Esta política exige que financiamentos em saúde, em educação fiquem no mínimo 

permitido pela lei e que os investimentos em habitação, em saneamento básico 

sejam baixos, porque o fundamental do que o país produz, do que o país arrecada, 

tem que ir para o pagamento da dívida - superávit, etc.” (Lesbaupin, 2006 in Freitas, 

2007, p. 67) 

 

Dessa forma, no âmbito da Seguridade podem ser destacados dois aspectos. O 

primeiro, refere-se ao déficit da Previdência. Este discurso vai justificar a reformulação no 

sistema contributivo com alguns desdobramentos. A ampliação do prazo para aposentadoria; 

contribuição previdenciária dos aposentados e a não integralidade na aposentadoria 

incrementam a inserção de previdência complementar e fundos de pensões. Ambos 

vinculados às empresas privadas como forma de fortalecimento do mercado interno.  

Nesta direção, é possível afirmar que além da contribuição compulsória da renda do 

trabalho em favor da Previdência, seriam subtraídos valores com a proposta de garantir a 

aposentadoria desses trabalhadores. Conforme apontam Mendes e Marques (2007, p. 18), este 

movimento de “contra-reforma previdenciária do governo Lula constitui explicitamente mais 

um passo no longo processo de destruição do Estado desenvolvimentista desde o governo 

Collor”.  

O segundo aspecto, ponto desse debate, faz referência à política de Assistência. Nesse 

campo da Seguridade ocorre à implementação do grande projeto do governo Lula na área 

social para reduzir e minimizar a desigualdade, tendo como base as ações para enfretamento 

de uma das mais fortes expressões da questão social no país. A fome e a miséria atingiram 

cerca de 36 milhões de pessoas,
54

 em 2006, dentro do universo de 87 milhões de pobres 

existentes no país. Tais medidas, seguindo a proposta de governo seriam efetivadas mediante 

programa de transferência de renda para beneficiar as famílias que estão submetidas às 

condições de pobreza, ou abaixo do limite da mesma. 

 Esses aspectos foram tratados no Capítulo I ao detalharmos a crise de sociabilidade 

como determinação que interfere na subjetividade humana. Crise que tem na família 

contemporânea, novos espaços para protagonizar políticas públicas neoliberais, em face da 

desregulamentação estatal, que passou a assumir a responsabilidade de provisão social, tema 
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www.cedefes.org.br/new/index.php?conteudo=materias/index&secao=5&tema=26&materia=4083 sobre 

trabalho da Fundação Getúlio Vargas em setembro/2007. Intitulado “Miséria, Desigualdade e Políticas de Renda: 

o Real do Lula”, o estudo afirma que, em 2006, havia no país 36.153.687 pessoas classificadas como miseráveis 

o que equivale a 5,87 milhões a menos que em 2005, quando foram registradas 42.033.587 com renda per capita 

abaixo de R$ 125 mensais. Este índice representa, segundo dados da pesquisa FGV no trabalho de Marcelo 

Côrtes Neri, disponível através do site http://www3.fgv.br/ibrecps/RET3/index.htm, cerca de 19,31%, 

considerando  como população 190 milhões de brasileiros. 

http://www.cedefes.org.br/new/index.php?conteudo=materias/index&secao=5&tema=26&materia=4083
http://www3.fgv.br/ibrecps/RET3/index.htm
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abordado no Capítulo II. E ainda, a família contemporânea como alvo de políticas sociais 

compensatórias para transferência de renda, ao mesmo tempo em que é a mediação, dada pelo  

suposto reconhecimento, do pagamento da dívida social no Brasil por meio da implantação do 

PBF, conforme foi situado no Capítulo III.  

Diante das determinações postas pela crise de sociabilidade capitalista, uma das 

particularidades no caso brasileiro, trata-se da resposta dada à classe trabalhadora sobre as 

formas de enfretamento da questão social. A intervenção estatal é sugerida, sempre, no plano 

do imediato. Nos problemas cotidianos perpassam diferentes expressões da questão social, 

cuja tônica é tecer questionamentos para soluções emergenciais, sem adentrar nas 

determinações que produzem a violência e a barbárie na sociedade. Tudo parece advir de uma 

ordem natural das coisas, onde pobreza e riqueza; a miséria e o luxo são conseqüências 

naturais dos indivíduos e de sua organização na sociedade. 

É esta faticidade, pela qual o ser social se revela na cotidianidade, que é o traço 

pertinente do capitalismo contemporâneo. Nessa realidade reificada da vida 

cotidiana, a opacidade é a marca dos fenômenos e relações sociais... A sociedade 

burguesa dissolve as suas estruturas na reprodução imperceptível do cotidiano.  A 

compreensão da vida cotidiana requer a sua reconstituição ontológica pela via da 

totalidade concreta. É só quando referida a esta totalidade, pontuada por suas 

complexas mediações, que a nebulosidade e o sem-sentido da cotidianidade se 

dissipará e desvelar-se-á ao homem. (EVANGELISTA, 2002, p. 62-63) 

 

 Feitas essas considerações, defendemos que para se construir uma análise crítica 

sobre o nosso objeto de estudo, qual seja o conceito de emancipação presente nas diretrizes 

dos discursos oficiais sobre o Programa Bolsa Família, é fundamental entender a relação entre 

emancipação humana e emancipação política. Ambas são fundamentadas na realização 

humana. Entretanto, se distinguem porque na emancipação política, o eixo de análise para 

apreensão dos fenômenos que demarca a processualidade histórica do ser social não se dá pela 

totalidade dos complexos sociais.  

Como essas objetivações se passam no cotidiano, a realidade em movimento se 

decompõe em partes. Na emancipação política é a partir desses fragmentos do real que se 

interpretam as determinações da realidade objetiva como um componente universal, 

destituindo-a dos nexos ideopolíticos-sócio-econômicos e culturais. No caso brasileiro, as 

diferentes expressões da questão social são visualizadas apenas como um problema decorrente 

da incapacidade humana de prover condições de existência para si, independentemente da 

estrutura da sociedade e do modo de produção vigente.  
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Assim, ao visualizarmos a pobreza no marco do neoliberalismo e da pós-modernidade 

no Brasil, vamos encontrar a estigmatização desse conceito, sendo justificada pela 

desigualdade entre as pessoas; nunca explicada pela diferenças entre classes, fomentada da 

contradição entre o capital e o trabalho. Esta racionalidade está presente em todas as esferas 

do Estado neoliberal, cuja matriz é a despolitização de todos os elementos que se 

contraponham aos interesses dominantes.  

Essa estratégia possibilita o distanciamento da cobertura social, na medida em que 

atribui aos indivíduos uma responsabilidade de provisão social parametrada por um modo de 

organização material que fomenta a precarização de existência. Reduz a prestação de serviços 

públicos, submetendo os que estão à margem das determinações do mercado ao agravamento 

das condições de existência,  as quais são efetivadas em precaríssimas situações de sobrevida.  

O Estado, então, passa a adotar uma atitude política sobre a pobreza. As  necessidades 

humanas são tratadas como prerrogativas do Estado e do mercado, reconhecendo-as em 

condições minimizantes. A prestação de bens e serviços é oferecida como um discurso 

afirmado de  grandiosa proposta de intervenção, onde o Estado aparece como o agente  

humanizador das questões sociais. Todavia, em condições que só tendem a intensificar o 

processo de pauperização, posto que nesse reconhecimento estão implícitos os requisitos para 

a negação  da existência humana.  

Assim, defendemos que necessário se faz entender como o Estado neoliberal se 

apropria da configuração da pobreza. Não só pelo fato da mesma, ser o antagonismo do 

enriquecimento do ser social. Sobretudo, pela tendência histórica da racionalidade burguesa 

em neutralizar qualquer possibilidade de organização social que ultrapasse os limites do 

capital, expresso pela utilização da pobreza como componente fortalecedor da subalternidade 

da classe trabalhadora. Do mesmo modo, pela utilização do conceito de enriquecimento sob a 

nomenclatura de desenvolvimento humano, para criar a aparências de emancipação e dar 

outra dimensão ao empobrecimento. 

Nessa direção, cumpre ressaltar as diretrizes político-mundiais de desenvolvimento da 

humanidade, destinadas especialmente ao enfrentamento do processo desencadeante da 

pobreza. Sob essa ótica, seguindo as orientações da agenda internacional, a Assistência na 

gestão governamental do Presidente Lula,  supõe o desenvolvimento da capacidade humana 

para que o usuário tenha maior autonomia a partir do protagonismo da família.  
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  Tal pensamento sobre a questão está vinculado a princípios que corroboram a forma 

hegemônica conceitual da racionalidade burguesa posta para a atualidade. Precisamente sobre 

o que se caracteriza como empobrecimento e enriquecimento do ser genérico, a partir das 

velhas expressões ideopolítico-econômico-culturais do capitalismo com nova roupagem  na 

contemporaneidade.  

Assim, ao adentrarmos na ordem social burguesa, certificamo-nos que o tratamento 

dado à pobreza é destituído de historicidade. Com a negação do processo histórico que 

movimenta os modos de produção ao longo da história humana, a pobreza vem sendo 

visualizada apenas na dimensão do indivíduo. Provocada pela incapacidade voluntária de 

homens e mulheres de se desenvolverem no processo social.  

Obviamente, nesse processo não está explicitada, ainda mais na contemporaneidade, a 

afirmação de uma estrutura de valores incompatíveis com a concretização da igualdade e da 

liberdade para o ser social. Tampouco, a existência de uma racionalidade que nega de todas as 

formas as potencialidades presentes na dimensão humana
55

; sobretudo, potencialidades de 

uma classe que sobrevive da venda da força de trabalho.  

Ao contrário, quando muito, para essa classe são criados espaços que visam suprir 

condicionalmente apenas uma parte de suas necessidades. Todavia, perspectivada em 

fragmentos de necessidades reais por meio de ações individualizadas, focalizadas e 

emergenciais sob a ilusão do reconhecimento da dignidade humana. Em seus discursos essa 

racionalidade vende a realização de necessidades sociais por meio do empobrecimento e 

degradação da vida humana.  

Outro aspecto a ser considerado, é que na lógica burguesa, a riqueza é um produto da 

propriedade privada e do lucro.  Dentro das limitações  que lhes são impostas o indivíduo 

deve ser capaz de superar a si mesmo, decorrente do esforço individual mediante o exercício 

da liberdade e igualdade, sendo estas qualidades possíveis a todos na sociedade, via arcabouço 

jurídico que protege a individualidade dos membros em uma dada sociedade. 

Tais motivos fazem-nos eleger o desenvolvimento humano como uma categoria 

contemporânea da ordem burguesa, porque nesta ordem social significa a contrapartida da 

categoria pobreza. Categoria situada no campo da emancipação política, atrelada a um modo 

de ser e pensar burguês, e às suas atualizações. Significa afirmar que todas as elaborações 

acerca do processo de desenvolvimento humano estão inseridas numa ordem sócio-
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 Na perspectiva da Ontologia do Ser Social de Luckács a humanidade é dotada da objetividade e subjetividade, 

o que compreende as dimensões material, afetiva e espiritual. 
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metabólica, cuja sociabilidade se apresenta pela decomposição das forças produtivas e pela 

não superação das relações sociais. E ainda, por um conjunto de mediações que promove a 

desqualificação do ser genérico humano, que são reproduzidas em diferentes esferas sociais a 

partir dos pressupostos do neoliberalismo e da pós-modernidade, cuja influência afeta todas as 

organizações mundiais. Isso justifica o pensamento globalizado sobre a pobreza e as diretrizes 

propostas para o desenvolvimento humano
56

, sendo estabelecidas nas bases político-

econômicas da sociabilidade do capital nos Estados nacionais. 

Nessa ordem de análise, os governos brasileiros, desde a década 90, vêm seguindo as 

orientações de organismos internacionais para os seus projetos de desenvolvimento. Para 

consecução dos projetos societários existem elaborações conceituais que norteiam a ações 

governamentais (interna e externa) dos países que pertencem à comunidade político-

econômica internacional, tal qual como o Brasil. No caso da pobreza e desenvolvimento 

humano, conforme dados apresentados no Relatório de Desenvolvimento Humano de 1997, 

divulgados pelo PNUD são caracterizados respectivamente pela 

... Negação das escolhas e oportunidades básicas para o desenvolvimento humano, 

refletida em vida curta, falta de educação elementar, falta de meios materiais, 

exclusão e falta de liberdade e dignidade; sendo multidimensional, ao invés de 

unidimensional; centrada nas pessoas, privilegiando a qualidade da vida humana, e 

não as posses materiais. O processo de alargamento das escolhas das pessoas e o 

nível de bem-estar que atingiram estão na essência da noção de desenvolvimento 

humano. Tais escolhas não são finitas nem estáticas. Mas independentemente do 

nível de renda, as três escolhas essenciais se resumem à capacidade para ter uma 

vida longa e saudável, adquirir conhecimentos e ter acesso aos recursos necessários 

a um padrão de vida adequado. O desenvolvimento humano, contudo, não acaba aí. 

As pessoas também dão grande valor à liberdade política, econômica e social, à 

oportunidade de ser criativo e produtivo, ao respeito próprio e aos direitos humanos 

garantidos. A renda é um meio, tendo como fim o desenvolvimento humano. 

 

O RDH
57

 de 2003 foi decorrente de um pacto social entre líderes mundiais por meio 

da Declaração do Milênio da ONU com vistas à erradicação da pobreza, promoção da 

dignidade e da igualdade humanas e ao alcance da paz, da democracia e da sustentabilidade 

ambiental. Estabeleceram compromisso de cooperação para atingir metas concretas de avanço 

do desenvolvimento e redução da pobreza, até 2015. Posteriormente, acompanhando as 

diretrizes político-econômicas mundiais, no RDH do Brasil de 2005 vamos encontrar as 

mesmas orientações sobre o combate à pobreza.   
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 Vide Relatórios de Desenvolvimentos Humanos disponíveis no site  http://www.pnud.org.br/hdr/hdr97/rdh7-

1.htm, acesso em outubro/2007.   
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  Disponível através do site http://www.pnud.org.br/hdr/hdr2003/hdr03-01%20overview.pdf acesso em  

26/09/2007 
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http://www.pnud.org.br/hdr/hdr97/rdh7-1.htm
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Nessa perspectiva, no tópico do Relatório brasileiro, no item Conhecimento: a chave 

da oportunidade existe o reconhecimento de que o histórico da desigualdade pode ser mudado 

com projetos alternativos, onde as sociedades sejam igualitárias e democráticas. Em tais 

projetos, também são encontrados elementos que apontam a negação das condições de 

existência no sentido de reduzi-las e colocá-las no plano da sobrevivência, conforme indicado 

abaixo. 

...desde que todos os seus membros participem da disputa por oportunidades dentro 

de regras de jogo que tenham o bem comum como base. Sobre esse pano de fundo, o 

combate à pobreza também pode ser organizado em três dimensões: a assistência 

social, porque a sobrevivência é um direito radical; a inserção no mercado, 

para que o pobre se auto-sustente e tenha projeto de vida; e a cidadania, para 

que o pobre assuma seu destino com a devida autonomia
58

. Os três componentes 

são essenciais, mas há uma hierarquia entre eles. O mais decisivo é a cidadania, 

seguindo-se a inserção no mercado e, por fim, a assistência. 

 

 

Outro dado importante, para a análise crítica do Programa Bolsa Família em nossa 

pesquisa, é o que se denomina de qualidade política. Antônimo da pobreza política, esse 

relatório explica que na qualidade política implica a capacidade de construir consciência 

crítica, organizar-se politicamente de modo a transformar-se no sujeito da própria história 

e arquitetar e tornar possível um projeto alternativo de sociedade
59

. 

 Em seu discurso, a elite dominante defende a crítica e se utiliza da expressão como 

“sujeitos da própria história”. Sutilmente recupera categorias da Teoria Social Crítica para 

reificar o verdadeiro significado de seu projeto de sociedade. Colocar esses elementos na 

ordem do dia sem abrir o debate sobre as raízes das desigualdades e da pobreza é esboçar 

superficialmente as objetivações da realidade contemporânea. É,  ainda, naturalizar essas 

contradições e banalizar as condições de sobrevida que são colocadas para aqueles que são 

usuários – beneficiários desse projeto  pretensamente  emancipatório. 

 Daí surgem inquietantes indagações acerca do modo como os demandatários  do PBF 

podem ser sujeitos de suas histórias, se essas famílias estão condicionadas à existência de sua 

própria condição de pobreza e miséria, cujas determinações têm raízes na sociabilidade 

capitalista. Esse processo de esvaziamento não é tão recente quanto parece. No Brasil, vem 

ocorrendo desde o início da década de 90, quando iniciou o processo de desestatização ao 

serem introduzidas recomendações neoliberais, frutos dos acordos internacionais nesse 

processo de globalização, cujas objetivações afetaram a família contemporânea. 
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 Grifos nossos 
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 Grifos nossos 
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Para Mészáros (2002), a família é uma instância de intercâmbio humano que é afetada 

pelas expressões estruturais de todo o complexo social. Se o quadro sócio-político-

econômico-cultural do mundo contemporâneo é desenhado pelo esgotamento das relações 

sociais, agravadas pelo colapso do sócio-metabolismo do capital, significa afirmar que as 

determinações da sociabilidade capitalista têm rebatimentos na família, afetando sua 

composição e também seus valores. A família, na qualidade instância de sócio-

reprodutibilidade, absorve essas objetivações históricas e as reproduz ao nível de cada 

individualidade integrante de seu universo familiar. 

Em outros termos, significa que os efeitos perversos inerentes ao modo de produção 

do capitalismo, quais sejam, a exacerbação do individualismo, a desigualdade substantiva, a 

inversão de valores, as objetivações do mercado e tudo o que deles decorre é vivenciado 

dentro da família. Já que o fragmento do macrocosmo (complexo social e suas mediações) é 

também o fragmento da família. 

O capital tem interesse especiais exatamente opostos ao que seria necessário. Ele 

tem de fragmentar ao extremo as unidades de consumo e modificar de maneira 

correspondente a estrutura da família, em nome da manutenção, a qualquer custo, de 

seu processo de “realização” cada vez mais perdulário, ainda que este custo tenda a 

tornar-se absolutamente proibitivo em longo prazo.  (...) É da maior importância que 

o relacionamento do capital com as mulheres também se caracterize pela 

extralimitação no que se refere à mulher. (Mészáros, 2002, p. 304) 

 

Estas questões justificam a mudança na composição da família brasileira nos últimos 

anos, tornando-a visível no ordenamento jurídico. Com o fragmento da família nuclear são 

apresentadas diferentes configurações, tendo a prevalência de famílias chefiadas por 

mulheres. Isto é explicado por Mészáros (2002,  p. 305), quando afirma que  

Outro aspecto importante da extralimitação do capital relacionado com as mulheres 

é a fragmentação e a redução da família nuclear a seu âmago mais interior 

(comprovadas pelos índices crescentes de divórcio), que, na qualidade de 

“microcosmo” e unidade consumidora básica da sociedade, tende a contribuir para a 

maior instabilidade da própria família, e por sua vez tem sérias repercussões 

negativas para todo o sistema.  

 

Este dado é importante porque ao analisar o Bolsa Família tem-se registrado o 

fragmento da família nuclear, tendo a presença feminina como a maior recebedora legal do 

benefício.  Os dados estatísticos do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 

- FNPETI, subsidiados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE revelam que 
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a maioria da família brasileiras é chefiada por mulheres
60

, o que as torna, em 90% dos casos, 

recebedoras legais do benefício. Este fato é indicador de que nas novas configurações da 

família contemporânea, a mulher aparece como a principal provedora desta instância de sócio-

reprodutibilidade.  Demonstra também, que no processo de pauperização da classe 

trabalhadora está engendrada a opressão feminina, cuja força de trabalho vem sendo 

apropriada pelo capital que agencia a venda da força de trabalho com o valor inferior.  

Para Toledo (2005), os limites da opressão feminina não são uma questão de gênero, 

a opressão está situada na contradição entre classes, onde a degradação do trabalho no século 

XX corresponde à desqualificação da classe trabalhadora, cuja força de trabalho tem menor 

valor que a masculina. Neste sentido, explica que essa forma de exploração 

...tem a ver com a necessidade de o capital manter um setor da classe mais oprimido 

e menos qualificado para melhor explorar em épocas de crise, como uma reserva de 

mão-de-obra barata, disponível para qualquer coisa e mantida no limite da 

necessidade... Toledo (2005, p. 57) 

 

 Estes elementos vão estar presentes também na lógica do PBF, na medida em que os 

valores oferecidos direcionam a reposição de renda a uma subcategoria da classe trabalhadora, 

da qual também as mulheres fazem parte. Dada a posição de provedora e participante de 

atividades domésticas (dupla jornada de trabalho) é mais susceptível à passivização à ordem, 

uma vez que sustenta a responsabilidade da reprodução social junto aos seus; portanto uma 

questão de sobrevivência. Essa condição é apropriada pelo capital na formulação de políticas 

públicas para a aplicação do mínimo de serviços, em mínimas condições. 

Em que pesem tais considerações acerca do PBF, necessário se faz afirmar que sua 

implementação é muito mais que uma política interna localizada, resultante das articulações 

da classe trabalhadora. Acima de tudo, como já foi demonstrado, é um pacto político entre 

nações que estabelecem diretrizes parar manter o domínio do mercado mundial. Para 

manutenção dessa racionalidade e a funcionalidade do mercado, recorrem às estratégias que 

possibilitam capturar o consentimento da massa trabalhadora, a partir da disseminação de 

princípios favoráveis ao projeto político econômico do capital.  
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 Segundo o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – FNPETI, a    estatística,     no 

entanto, é reflexo de uma decisão de   governo: mesmo em residências    onde as   mulheres são     casadas      ou  

têm  companheiro, é para  elas  que o pagamento é feito.  Disponível no site http://www.fnpeti.org.br/index.php, 

acesso em novembro/2007.  

http://www.fnpeti.org.br/index.php
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Explicitamente, o Programa Bolsa Família não menciona a emancipação
61

, mas 

recupera os seus pressupostos ao modo da sociabilidade burguesa, ao ser criada a aparência de 

liberdade, oportunidade e igualdade mediante acesso ao programa. Da maneira como vem 

apresentando seus propostos, trabalha a subjetividade dos indivíduos para atenuar os efeitos 

das desigualdades sociais e as diferenças entre as classes.  Esse arcabouço ideológico é 

permeado pela ambigüidade, pois à classe trabalhadora sugere o reconhecimento da dignidade 

humana, supervalorizando a aplicação de medidas emergenciais. Enquanto que na classe 

dominante é aplacada a sua consciência burguesa, com o discurso afirmador de que o 

Governo brasileiro está fazendo todo o possível para reverter essa ordem desumanizadora.  

Sob o lema de emancipação, confere naturalidade à redução das necessidades da 

classe consumidora desse benefício.  Emancipação que é oferecida através de transferência de 

renda, cuja forma nega a dimensão fundante do trabalho e suas raízes: as contradições do 

capital. Esse desdobramento da política de Assistência Social no Brasil confirma os limites de 

subalternidade impostos à família contemporânea, circunscrita nos limites da pobreza e da 

miséria, público alvo do programa.  

 Assim, oferecem ilusoriamente aquilo que de o capital não pode dispor: o 

reconhecimento das necessidades reais, bem como o enriquecimento pleno por meio do 

acesso universal ao desenvolvimento da potencialidade humana vinda do trabalho como 

principal mediação entre o ser social e a natureza. 

Acrescente-se, ainda, que o PBF não reconhece o trabalho como componente da 

dimensão humana. Este aspecto é salientado no fato de não haver explicitamente um prazo 

para permanência no Programa. Tampouco a abertura de postos de trabalho que abriguem 

essa população sobrante. Significa afirmar que o PBF deixa intacta a contradição entre as 
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  A questão da emancipação é encontrada em diferentes textos e artigos referentes ao Bolsa Família na Internet 

através de  artigos e informações  sobre o PBF  “O BOLSA FAMÍLIA nasce para enfrentar o maior desafio da 

sociedade brasileira que é combater a fome e a pobreza, e promover a emancipação das famílias mais pobres 

de nosso país.” Disponível no site: 

http://www.mp.ba.gov.br/atuacao/cidadania/programas/federal/bfamilia/bolsa_familia.asp;  

Artigo: Smac prepara força-tarefa para cadastramento do „Bolsa Família. Bolsa Família O que é?É o maior 

e mais ambicioso programa de transferência de renda da história do Brasil. O Bolsa Família nasce para 

enfrentar o maior desafio da sociedade brasileira, que é o de combater a fome e a miséria, e promover a 

emancipação das famílias mais pobres do país. Através do Bolsa Família, o Governo Federal concede 

mensalmente benefícios em dinheiro para famílias mais necessitadas. Volta Redonda/RJ 

nhttp://www.diarioon.com.br/arquivo/4298/cidade/cidade-42115.htm 

É o maior e mais ambicioso programa de transferência de renda da história do Brasil. O Programa Bolsa 

Família nasce para enfrentar o maior desafio da sociedade brasileira, que é o de combater a fome e a miséria e 

promover a emancipação das famílias mais pobres do país. Através do Programa Bolsa Família, o Governo 

Federal concede mensalmente benefícios em dinheiro para as famílias mais necessitadas. Disponível no site 

http://www.olinda.pe.gov.br/portal/pagina_listar.php?idSecao=34  

 

http://www.mp.ba.gov.br/atuacao/cidadania/programas/federal/bfamilia/bolsa_familia.asp


 137 

classes, pois sequer tangencia o trabalho como fundamento da individualidade humana. Como 

também sequer questiona os componentes exploratórios que o permeiam e que são 

decorrentes do antagonismo entre classes. Esta particularidade está nitidamente expressa em 

suas diretrizes quando estabelece a provisão do imediato: a fome, a miséria. Componente que 

aponta para a alienação e o estranhamento do ser social e a sua relação com a organização 

material.  

O PBF é reconhecido como uma política social emancipatória, porque propõe a 

sustentabilidade das famílias participantes a partir da melhoria na qualidade de vida.  Todavia, 

o seu objetivo principal restringe-se à segurança alimentar, na medida em que o seu principal 

discurso é combater a fome e a miséria através da transferência de renda para o consumo de 

alimentos. Em outros termos, reduz a realidade e seus complexos de múltiplas determinações 

à aquisição de produtos para manter a sobrevivência.   

Essa restrição é promovida pela ruptura com a perspectiva de totalidade que, 

coadunando-se aos moldes do pensamento pós-moderno, reduz tudo o que é universal a uma 

esfera particular e todo o complexo de relações sociais ao imediato. Esta é a forma mais sutil 

na atualidade: capturar do universal a uma forma particular para, de volta, reproduzir 

determinada particularidade como forma universal. 

 Nesta lógica, a necessidade alimentar é uma necessidade universal, mas é 

particularizada nos limites da pobreza, como algo plenamente possível quando circunscrito 

aos limites do programa. Este determina o valor dessa necessidade, estabelecendo um padrão 

de consumo determinado para os pobres como se fosse universal, sugerindo a diferenciação 

das necessidades de acordo com a inserção ou pertencimento de classe.  

Este é um dos caminhos em que ocorre a naturalização e com ela a banalização do 

sentido de ser humano. Saciados pela necessidade de suprir a fome, e não do trabalho como 

enriquecimento do ser genérico, onde a própria necessidade alimentar já está contida; ao ser 

social lhe é imposta uma racionalidade subordinante que propõe usurpar a capacidade crítica 

para o discernimento sobre as determinações no ordenamento sócio-político-econômico. 

Ordenamento que permite ao gênero humano colocá-lo numa posição cada vez mais desigual, 

favorecendo o empobrecimento para conformá-lo à condição de permanente subalternidade, 

ainda que lhe esteja sendo afirmada a emancipação. 

Nessa ordem, a racionalidade do capital não permite às famílias participantes 

reconhecerem que as demandas de necessidades postas são incomensuravelmente inferiores às 
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reais necessidades humanas.  O fetiche desse Programa consiste precisamente em demonstrar 

a essas famílias uma aparência de grandiosa oportunidade de melhoria na qualidade de vida, 

muito embora continuem participando dos limites da pobreza absoluta circundante no país.   

Ainda que se sintam emancipados, essa emancipação está inserida no projeto 

neoliberal, portanto, numa condição de reprodução de todos os limites de subalternidade. A 

manifestação desse processo de emancipação agrava a precarização e conduz ao 

esfacelamento dessa instância de sócio-reprodutibilidade, porque reproduz a inversão de 

valores das objetivações históricas do capital. 

Há que se considerar, no entanto, que a vida humana tem dimensão material e 

espiritual, sendo, assim, permeada pela objetividade e subjetividade que articuladas entre si 

formam a genericidade humana. Aspecto presente em toda construção teórica do pensamento 

marxiano. Em Marx, entendemos que nesse processo todo movimento histórico é decorrente 

da organização social e nele estão engendrados os atos materiais e espirituais do ser genérico. 

Nesta ordem, implica em afirmar que a pobreza não tem apenas uma dimensão material, como 

supõem os pós-modernos.  

Tampouco é natural, conforme sugere a ordem neoliberal. Estar farto de bens de 

consumo nem sempre significa estar saciado, a racionalidade burguesa comprova isso. Quanto 

maior  a necessidade de consumo, maior é o empobrecimento humano. Isto já havia sido 

previsto por Marx (2004), ao apontar que a valorização do mundo das coisas é 

proporcionalmente direta à desvalorização do mundo dos homens e ao esvaziamento do ser 

genérico. 

A burguesia credita aos seres que vivem circunscritos à pobreza e à miséria, a 

incapacidade de querer, sentir e desejar. Aposta na desvalorização e na desqualificação desse 

contingente para reafirmar-se como classe dominante.  Essa relação de não pertencimento é, 

na verdade, uma determinada visão de classe, que impõe em todos os momentos da vida 

social sua condição de dominação.  Outro aspecto dessa questão é que com a banalização da 

pobreza, ocorre a degradação do próprio sentido de pobreza. Para a racionalidade burguesa, a 

pobreza e todos os valores que lhe sejam equivalentes têm conotação negativa tão forte que 

despertam em muitos o sentimento de higienização, dados pelo desejo de eliminação de uma 

classe. 

 Desse modo, é possível entender, a partir da crítica da realidade objetiva que a 

racionalidade burguesa sempre negará condições reais de existência à classe 
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trabalhadora. E quando pretender afirmá-las será incondicionalmente restrita à própria 

dimensão da pobreza na qual a mesma está inserida. O interesse é garantir tão somente o 

processo de acumulação, que é efetivado mediamente o acirramento das diferenças entre o 

capital e o trabalho. Do mesmo modo, acirramento entre as classes como única forma de 

obtenção de lucro; ao mesmo tempo em que são amortizados valores que possam contestar a 

legitimidade de práticas subalternizantes e que apontem os caminhos para a superação desse 

projeto societal.  

Diante do cenário sombrio apresentado pela crise de sociabilidade e esgotamento das 

relações sociais, o ordenamento jurídico tende a garantir minimamente para a classe 

trabalhadora, aquilo que é minimamente possível  à reprodutibilidade do capital. A pobreza 

nessa lógica, também consiste numa excelente lucratividade porque nela é possível capturar a 

subjetividade de seres humanos em condições desfavoráveis a si mesmos, para exercer o 

controle social sobre a população sobrante e os demais trabalhadores, representados por 

aqueles que, de algum modo, estão inseridos no mercado de trabalho.  

Nessas condições de precariedade, as escolhas dos seres sociais lhes são restritas. 

São determinadas a partir da funcionalidade do capital. Pois também a subjetividade é uma 

mercadoria no processo de pauperização que, ante a inversão de valores, induz à perversão da 

própria capacidade em entender o significado da pobreza e a sua importância para si mesmo e 

para o capital. Do mesmo modo, induz à negação de espaços que possibilitem o 

enriquecimento do gênero humano.  

O próprio desenvolvimento humano, nessa perspectiva, é dado para a manutenção da 

pobreza. Interposto pela racionalidade burguesa, esse valor através dos movimentos sócio-

político-ideológicos do neoliberalismo e pós-modernidade determinam os limites de 

sociabilidade. Componente ideológico que se manifesta pela cristalização da pobreza, pelo 

engessamento das possibilidades de enriquecimento do ser genérico e pelo acirramento das 

contradições entre classes.  

Nesses moldes, a família contemporânea passa a ser a resposta necessária do capital 

para consolidação de seu projeto. Porque é uma instância de sócio-reprodutibilidade que 

reproduz valores postos pela exigibilidade do capitalista na contemporaneidade: a ofensiva 

neoliberal e o pensamento pós-moderno. No processo de estranhamento tem-se uma 

consciência invertida do mundo dos homens, acompanhando, portanto, o movimento de 

degradação e degenerescência da individualidade humana que segue rumo à barbárie em face 

de uma sociabilidade demarcada pela exploração do homem pelo próprio homem. Nessa 
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aparência de ordem societal humanizadora, aos seres sociais cabe fazer escolhas diante das 

situações postas, que no caso da sociabilidade burguesa, são colocadas pelo subjetivismo 

individualista e objetivismo abstrato do capital. 

 Quando focalizadas no âmbito do Programa, as aproximações sucessivas apontam 

que a concessão do benefício passa a ser a única alternativa possível de escolha para esse 

segmento da classe trabalhadora, já que se refere a uma questão específica: à necessidade 

de sobrevivência. O quadro de desigualdade substantiva é agravado com crescente 

precarização das condições de existência. Nesse caso, o instinto de conservação é o 

determinante da consciência, da visão de mundo e das decisões, que é muito bem apropriado 

pelo capital, pois capturada a subjetividade, tem-se a subsunção do trabalhador às regras do 

capital. 

 Contudo, as decisões que se propõem à subversão dessa ordem societal 

desumanizadora dependem efetivamente do domínio consciente sobre a essência e aparência 

das objetivações da realidade contemporânea. No projeto societário capitalista, aparência e 

essência se confundem propositadamente, não só para sustentar o processo de acumulação.  

Servem também para diluir os conflitos de classe e, assim, fazer promover um recuo da 

humanidade de si mesma e de todo o processo social no qual está engendrada a sua 

subjetividade. O principal projeto do capital é ter, portanto, o domínio permanente sobre os 

processos sociais. Ao apropriar-se da subjetividade individual de cada ser, tem-se  o modelo 

de identificação plena com os ideários burgueses e a subsunção plena do trabalho ao capital. 

Na delimitação do conceito de pobreza e desenvolvimento humano vigentes no 

pensamento neoliberal, a família contemporânea assume o protagonismo nas políticas. Não no 

sentido de fomentar valores que construam uma nova forma de pensar o humano e incentivar 

a autoconstrução do ser social. Antes, vem ocupar espaço nas políticas públicas para difundir 

valores que servem à sócio-reprodutivilidade do capital.  

Os princípios postos para a família na contemporaneidade anulam a capacidade 

humana de enriquecimento genérico porque movimentam os princípios de mercado quais 

sejam o individualismo,  a competição, o  imediatiasmo, a falsa solidariedade e a inversão de 

valores. Valores que encobrem as mediações entre o indivíduo/sociedade/Estado e a 

reprodução material sob a égide do capitalismo. Valores que obliteram a visão do movimento 

contraditório entre as classes porque tendem a homogeneizar uma racionalidade particular 

como componente universal das relações subjetivas, na medida em que conformam a 

subalternidade presente no projeto societário da atual ordem burguesa.  
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Esses elementos, situados no campo da emancipação política, impõem um nível de 

cidadania à classe trabalhadora que ao ser comparada à cidadania burguesa dessa comunidade 

política no Estado brasileiro chega a ser irreal. Mas que é absorvida pela família 

contemporânea por ser um ambiente no qual esse espaço de convivência movimenta valores 

quais sejam solidariedade, liberdade e igualdade; ainda que sejam parametrados pelos valores 

burgueses determinados pelo mercado. 

Aspecto que é bem visível quando se trata do Bolsa Família. Este benefício foi 

idealizado não como um direito. Se assim o fosse, o pagamento da dívida social com os 

desvalidos não teria o rendimento necessário para impulsionar o processo eleitoral no Brasil. 

Sem contar o caráter fragmentário e temporário do programa.  

  “Não se constituindo um direito, sua continuidade fica ao sabor da prioridade do 

presidente de plantão. Um dos aspectos criticáveis no programa é a condicionalidade 

mínima de acesso, pois somente são beneficiadas as famílias que apresentarem renda 

per capita inferior a R$ 60,00. Supondo que o per capita familiar seja exatamente 

igual ao limite superior do critério de acesso, o benefício de R$ 50,00 totalizaria 

uma renda de R$ 290 (considerada uma família de quatro membros), bem abaixo do 

salário mínimo de R$ 350,00 (vigente desde abril de 2006). Isso significa que na 

definição dessa política não está sendo considerado sequer o parâmetro salário 

mínimo. (Marques e Mendes, 2007, p. 20). 

 

Entretanto, da forma como é posta para a sociedade, se constitui como verdadeiro 

filão que pretende mudar a vida de milhões de pessoas, as quais se encontram circunscritas 

aos limites da pobreza absoluta e relativa no país.  Explicitamente, tal qual é mencionado no 

trabalho de Weissheimer (2005), com a implementação do Bolsa Família houve o aumento da 

capacidade de consumo das famílias. Este autor credita a melhoria das condições de 

existência à capacidade de consumir, que no caso do programa, em sua maioria, em face do 

“grande valor” ofertado, restringe-se apenas à aquisição de alimentos. 

Esse fato, faz com que o Governo defenda o êxito do programa ao afirmar, em suas 

discussões a redução da pobreza absoluta. Os defensores do PBF atribuem o sucesso do 

programa ao fato de levar comida à mesa dos pobres. Os índices oficiais vêm demonstrando o 

aumento na qualidade de vida das famílias usuárias. No entanto, é importante observar que 

alimentar famílias que não têm renda própria, significa reposição de necessidades 

correspondentes à sobrevivência, e não melhoria na qualidade de vida, como afirmam os 

intelectuais orgânicos do capital. Pois restringe as outras dimensões da vida material e 

espiritual: lazer, educação, saúde, arte, transporte, habitação e consciência de seu 

pertencimento a uma classe.  
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Tampouco faz referência à pobreza relativa, ao processo de pauperização que vem 

acometendo a classe trabalhadora. Movimentada pela constante tendência do capital em 

intensificar os mecanismos agravadores da pobreza para obter o controle social sobre a massa 

dos trabalhadores.  Questões que não resolvidas pela doação de benefícios, mas que exigem 

outro conceito de riqueza e pobreza que implique no redirecionamento na distribuição da 

renda e riqueza no país.  Do mesmo modo, comprometimento com o enfrentamento das 

diferentes expressões da questão social, entre elas o desemprego.   

No caso brasileiro, a distribuição de renda e riqueza continua intocável, protegida 

por um ordenamento jurídico que exalta a propriedade privada e protege a elite burguesa 

nacional, classe detentora dos benefícios do capital. Aspectos que fazem questionar o 

significado dessa proposta de emancipação direcionada à classe trabalhadora e tudo o que está 

subjacente ao projeto neoliberal sob administração do Governo Lula.  

Do ponto de vista social, os efeitos do programa Bolsa Família sobre a diminuição 

da pobreza e das desigualdades, não são suficientemente esclarecidos, pois 

acobertam o fato de que essa diminuição das desigualdades se deu em função de 

uma redistribuição da pobreza entre os próprios trabalhadores e não em função de 

uma efetiva distribuição de renda (DRUCK e FILGUEIRAS, 2007, p. 33). 

 

As aproximações com o objeto da pesquisa possibilitaram indicar que a família
62

 é 

agenciada para suprir as carências do mercado, o qual não consegue minimizar os efeitos 

constitutivos da crise social de sociabilidade.   A transferência de renda disponibilizada pelo 

programa sequer pode atingir um patamar de emancipação, mesmo no âmbito da emancipação 

política. Os valores ofertados no Bolsa Família, ao estarem desvinculados do salário mínimo 

não correspondem à realidade do mínimo, necessário determinado por lei no Brasil para repor 

as energias da classe trabalhadora, que aliás não é suficiente para o rendimento da família.  

Como é sabido, o salário mínimo constitui um piso salarial legal, e qualquer 

remuneração laboral abaixo dele é considerada imoral pela sociedade. Segundo sua 

legislação fundadora, o salário mínimo seria um quantum financeiro capaz de 

manter o trabalhador e sua família. (FREITAS, 2007, p.71). 

Inobstante seja conhecida a incapacidade de provisão do Bolsa Família, a  lógica 

burguesa na contemporaneidade utiliza-se dos imediatismos das  políticas  de  Assistência 

para enfrentamento da questão social, sugerindo uma proposta de  emancipação. Todavia, a 

condição de acesso a essa política emancipatória requisita a negação da própria capacidade de 

emancipar-se.  

                                                           
62

 De um modo geral, a família contemporânea, mesmo aquela que não é usuária do Programa, recorre ao 

mercado, via empresas privadas, para suprir necessidades que antes eram assumidas pelo Estado. Escolas 

privadas, planos de saúde privados, previdência privada se constituem como exemplos desse processo. 
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Tal contradição se efetua pela condicionalidade fundante: as famílias devem 

reconhecer-se circunscritas à margem dos limites extremos da pobreza para usufruir desse 

benefício. Assim, acabam por negar em essência a sua capacidade produtiva. Há que se 

considerar que este atributo da família, qual seja a admissão de sua incapacidade produtiva, 

alimenta as necessidades do mercado, favorecendo os elementos que reproduzem a 

desigualdade e o conseqüente empobrecimento do gênero humano.   

Elementos que  reiteram o empobrecimento material estendendo-se a outras 

dimensões da vida humana.  Estes aspectos implicam no empobrecimento espiritual na 

medida em que o ser social perde a capacidade de acreditar em si mesmo como sujeito do 

processo de sua autoconstrução. O que nos faz concluir que qualquer proposição de 

organização social da racionalidade burguesa incorre na negação de uma sociabilidade 

comprometida com a emancipação humana porque suas ações promovem o distanciamento do 

processo de fazer-se humano. As objetivações da sociabilidade do capital, vão criar espaços, 

alimentar instâncias sócio-reprodutivas que atuem  essencialmente para negar  quaisquer 

expectativas da vida social fora do capitalismo. 

A família, portanto, tem essa função social. Além de ser visualizada pelo capital 

como uma unidade de consumo, é um espaço contraditório que  é conduzida para arrefecer as 

contradições no modo de produção vigente. Em outros termos, na contemporaneidade, pela 

reprodução de valores, é utilizada pela racionalidade burguesa para a passivização à ordem e 

reiterar as desigualdades existentes na sociabilidade capitalista. Consiste na principal  

mediação do capitalismo no âmbito da relação individuo/sociedade para conservação do 

empobrecimento humano que tem nos pressupostos do Programa a sua maior expressão. 

 

 

 

 

 

 



 144 

CONCLUSÃO 

 

 

A forma de reprodução social do Bolsa Família: negação da emancipação 

humana 

 

Como já foi visto extensamente ao longo desta Dissertação, o movimento sócio-

histórico contemporâneo tem sido marcado por um momento de crise global de sócio-

reprodutibilidade, se estendendo às mais diferentes esferas sociais. Embora as categorias 

teóricas estudadas sejam distintas entre si são, articuladas em face da totalidade social. Motivo 

pelo qual foi reiterado ao longo dos capítulos, a contradição entre o capital e o trabalho, tendo 

como expressão um modo de produção  que vivencia uma crise orgânica, de modo estrutural.  

Nesse momento, reiteramos que não temos uma visão economicista, mas é inegável 

que o próprio sistema sócio-metabólico do capital, em seus princípios, tem a matriz 

econômica como uma determinação da vida social, o qual por sua visão econômica do mundo 

social intensifica as contradições no âmbito das relações sociais. O liberalismo e o 

neoliberalismo comprovam. Podemos visualizar na realidade objetiva, sobretudo a partir da 

década de 70, os pressupostos do mercado orientando todas as relações entre os seres sociais, 

bem como os seus rebatimentos.  

Daí a relevância, ao fazer qualquer análise conjuntural, de se estabelecer as 

mediações existentes no mundo dos homens, considerando a organização material como uma 

das totalidades da vida social. Assim, as objetivações econômicas devem estar presentes em 

qualquer eixo de análise sobre a vida humana, pois o sistema sócio-metabólico do capital 

invade as esferas mais íntimas do ser genérico. Neste sentido, o mundo contemporâneo 

assume uma particularidade: o esgotamento na sua sócio-reprodutibilidade, cuja dimensão 

tem provocado a degradação do ser genérico em proporções alarmantes e questionamentos 

acerca do destino da humanidade.   

Vivemos hoje uma etapa de transição, para retornarmos à tese de Mészáros, porque a 

atual sociabilidade ordenada pela propriedade privada entrou em franca contradição 

com o desenvolvimento das forças produtivas e, com isto, a totalidade social passou 

a ter o seu fundamento em crise: o trabalho assalariado apenas possibilita à 

humanidade um patamar de desenvolvimento histórico cuja reprodução é a produção 

ampliada de desumanidades. (DIAS, 2007, p. 45).   
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A questão social não é recente. Assume novas expressões de um mesmo problema: a 

exploração do homem pelo homem, concorrendo para o crescente empobrecimento do gênero 

humano em dois planos. O primeiro está situado no âmbito da vida material, dada pela 

precarização das condições de existência. A fome, a miséria, violência, a crise ético-moral e 

degradação do meio ambiente, não são fenômenos localizados estende-se a todos os 

quadrantes do planeta.  

O segundo decorre do primeiro, no entanto, não é menos importante. Refere-se ao 

plano espiritual, tal qual descrito por Marx, e que foi delineado no Capítulo I. Consiste nas 

elaborações mentais na contemporaneidade, criadas para mistificar valores e “recuperar” 

conceitos universais, dando-lhes “novas roupagens” com fim de estabelecer padrões de 

sociabilidades, a partir de um movimento ideocultural que promove a busca pelo imediato, 

pela aparência, pela quantidade, pelo individualismo, pela posse de necessidades não 

compatíveis com a maior necessidade humana: viver e produzir vida em abundância.  

Em outros termos, esse movimento se dá pela desqualificação de homens e mulheres 

por meio da mercantilização das relações. O cotidiano é sintetizado pela reificação de um 

mundo em aparência. Aparência de um projeto societário em busca da humanização e, de 

pessoas que acreditem fielmente nos valores na ordem societária do capital.  

Desse movimento, como foi explicitado no Capítulo II, surge a pseudovalorização da 

família. Dada a sua capacidade sócio-reprodutiva de conservação das forças vitais dos seres 

sociais, assume fundamental importância para o capitalismo contemporâneo. Exatamente por 

ser uma instância de sócio-reprodutibilidade de valores, que são produzidos no plano político-

econômico do neoliberalismo e pelo movimento ideocultural da pós-modernidade. 

Os elementos postulados reafirmam a família como espaço contraditório que 

dissemina valores favoráveis ao capital, na medida em que agrega interesses de uma classe, os 

quais são mediatizados pelo Estado. Tais elementos são tratados do ponto de vista do Estado, 

que  passa a definir e posicionar-se diante de questões particulares, a partir da racionalidade 

da classe burguesa. No caso da família, o Estado tem um conceito de família que vai mudando 

conforme estágio de luta na relação capital-trabalho a partir de seus modos de reestruturação. 

Feitas essas considerações, à luz do marco teórico construído ao longo desta 

pesquisa, confrontado com as determinações da realidade objetiva da sociabilidade capitalista 

contemporânea, foram apresentados outros componentes que subsidiaram a crítica do discurso 
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de emancipação afirmado no Bolsa Família. Os conceitos de enriquecimento, pobreza e 

desenvolvimento contribuíram para visualizar a relação entre emancipação humana e 

emancipação política a partir da análise crítica  feita ao Bolsa Família. 

Como já abordado, o Programa Bolsa Família foi elaborado para suprir as carências 

de pessoas, que não foram capazes de terem mediatizadas pelo mercado, suas necessidades. 

Foi elaborado para efetivar a reprodução social e material a partir da intervenção do Estado na 

questão social pela família, com o discurso de projeto humanizador de sociabilidade do 

capital.  

A lógica do projeto capitalista na atualidade é promover à passivização da ordem. 

Isso por meio de reformas e atualizações que vão sutilmente sendo incorporadas à vida social. 

E, cristalizadas na medida em que são consolidadas na ofensiva neoliberal e no pensamento 

pós-moderno, a partir da inversão de valores produzidos para mascarar as objetivações da 

realidade burguesa. 

Preservar a imagem de humanização da sociabilidade capitalista requer 

reelaborações de categorias conceituais recuperadas para a funcionalidade do capital. Isso foi 

demonstrado quando situamos a relação entre emancipação humana e emancipação política, 

cujos desdobramentos são evidenciados pelo significado do que é a essência de cada momento 

da totalidade social e a aparência dos mesmos, revestidos de novos sentidos para dar 

sustentabilidade ao capital. 

Essas mediações são apresentadas para cada vez mais intensificar o domínio da 

racionalidade burguesa. Se de um lado existe a banalização de todos os males do 

sóciometabolismo do capital, de outro, vai existir uma sutil valoração dos componentes 

negativos deste processo. O capital banaliza a fome, a miséria, a violência e a desigualdade, e, 

até mesmo “luta” contras essas determinações. No entanto, intervém como atos decorrentes 

das escolhas dos indivíduos, desconsiderando todo o movimento sócio-histórico que culmina 

na reprodução da barbárie. Por outro lado, valoriza a pobreza, ao categorizá-la em níveis de 

precarização de condições de existência, flexionando-a em diferentes extratos para alimentar 

essa contradição na própria classe trabalhadora. 

Esses elementos nos conduziram ao entendimento de que o enriquecimento do ser 

genérico é determinante no processo de emancipação humana. Enquanto que para a 

emancipação política, por valorizar a degradação da vida humana, estabelece o 

desenvolvimento e a pobreza como categorias teóricas de uma mesma expressão. Isto nos faz 
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apontar que no processo de empobrecimento está engendrada a negação da emancipação 

humana, pois a precarização das condições de existência, por si só oblitera as possibilidades 

alternativas de autoconstrução do ser em sociedade.  

A lógica burguesa tem um projeto ético-político: apropriar-se da vulnerabilidade 

humana para fragilizá-la ainda mais, condicionando-a permanentemente à subalternidade. 

Lógica que vem se estendendo na atualidade com a incorporação da subjetividade ao processo 

de subsunção do trabalho ao capital, onde as elaborações mentais da classe trabalhadora são 

apropriadas no capitalismo contemporâneo. 

Embora esses aspectos já tenham sido considerados ao longo de toda a Dissertação, 

reiteramos a sua relevância, pois ao ser analisada a proposta de emancipação oferecida pelo 

Programa, devemos considerar como vem sendo utilizado o conceito de emancipação e a sua 

finalidade no âmbito da reprodução social para a classe trabalhadora. Neste sentido, 

queremos destacar que a forma de reprodução social do Programa Bolsa Família é a 

aparência mais sutil e também a mais perversa de negação da emancipação humana.  

Sutil, porque se apresenta como uma proposta humanizadora que oferece 

emancipação às famílias. Quando vamos analisar os efeitos perversos, identificamos dois 

momentos.  O primeiro, quando estabelece como critério de acesso a negação da capacidade 

de homens e mulheres diante de todo o conjunto da sociedade. Em outros termos,  a afirmação 

explícita da incapacidade dos seres sociais, fazendo com que esta negação de si mesmo seja 

objeto público de depreciação de uma classe, já que se submetem às determinações ofertadas 

pelo Mercado.  

O segundo consiste numa promessa impossível dentro da ordem capitalista, a qual 

precisa alimentar-se da aparência de liberdade, igualdade, solidariedade, enfim todos os 

componentes da emancipação humana para sustentar esse processo de desumanização.  No 

entanto, tendo como base toda a construção teórica do pensamento marxiano e as 

aproximações sucessivas com o objeto de análise, sustentamos que enquanto houver 

escravidão, nunca existirá liberdade; não havendo liberdade nunca existirá emancipação 

humana. 

Isso pode ser demonstrado, quando analisamos o pensamento de Weissheimer (2006, 

p. 42), o qual desenvolve em seu trabalho, comentários favoráveis sobre o Bolsa Família. 

Nesse sentido, afirma que a idéia é que as famílias beneficiadas recuperem a autoconfiança 

ao desenvolver atividades produtivas que podem levar à emancipação. No entanto, para 
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obter acesso ao Programa é preciso ser comprovada a situação de vulnerabilidade, ou seja, sua 

incapacidade de prover por sua força de trabalho as necessidades elementares do gênero 

humano. 

  Tal comentário, consubstanciado no pensamento de Marx (2005), sobre a 

emancipação humana, nos faz considerar dois aspectos. O primeiro consiste no fato de que o 

Bolsa Família atende plenamente os requisitos da ordem burguesa porque está radicado na 

sobrevivência de seus usuários. Em outros termos, o PBF existe para condicionamento da 

pobreza a fim de que as famílias participantes permaneçam dentro  de seu círculo de pobreza e 

nela sobreviva.   

O segundo refere-se aos limites da emancipação política, a qual se encontra 

circunscrita na esfera do Estado, mediante uma particularidade: proporcionar condições 

favoráveis para a passivização à ordem. No âmbito desse Programa, refere-se apenas às 

famílias participantes, quando a emancipação é necessidade de toda a genericidade humana. 

Nesse processo conforme explica Tonet (2006), significa que as necessidades são postas no 

plano da totalidade concreta sendo reconhecida por cada individualidade humana e coletiva.  

Diante de tudo o que foi colocado, à luz do marco teórico presente nos três primeiros 

capítulos, tendo como base uma crítica às objetivações da sociabilidade capitalista, mediante 

estudo do Programa Bolsa Família, implementado na gestão do Governo Lula, presidente 

vinculado ao partido dos trabalhadores, a análise do referido aponta três direções. A primeira 

refere-se, ao Programa como uma das determinações da sociabilidade capitalista, para fazer 

face à crise de sociabilidade burguesa.  

A ofensiva neoliberal e a pós-modernidade movimentam e reinventam estratégias 

que suplantam a subjetividade humana e condiciona permanentemente à subsunção de tudo o 

que representa a força de trabalho em favor da racionalidade no capital. Esse aspecto foi 

intensamente discutido quando confrontamos o significado da emancipação humana com os 

limites impostos pela racionalidade burguesa. 

O segundo aponta, para a ilusória face humanizadora do capital ao se estabelecer 

propostas de emancipação. No caso brasileiro, como já foi demonstrado, o Programa pode até 

contribuir para que as famílias saiam dos limites da pobreza. Porém, elas vão permanecer 

circunscritas aos limites da pobreza, porque a precarização de condições é o componente 

necessário para sustentabilidade do capital. 
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O terceiro refere-se, à capacidade crítica do fazer profissional em desvelar a 

particularidade da sociabilidade do capital na contemporaneidade. No caso brasileiro, como o 

processo de reestruturação produtiva está intrinsecamente ligado à concepção política de 

Assistência. Isso implica em um novo olhar para família, na medida em que, se esse espaço de 

sócio-reprodutibilidade tem fundamental importância para o capital, não seria também esta 

instância sócio-reprodutiva importante para o processo de emancipação humana? Feitas essas 

considerações, reiteramos que esta pesquisa vem oferecer contribuições no sentido de 

estabelecer com maior ênfase um estudo mais aprofundado sobre a família a partir da Teoria 

Crítica, consubstanciado na Ontologia do Ser Social.   
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 132, DE 20 DE OUTUBRO 2003. 
Cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências. 
        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da 
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 
        Art.  1º  Fica criado, no âmbito da Presidência da República, o Programa Bolsa Família,  
destinado às ações de transferência de renda com condicionalidades. 
        Parágrafo único.  O Programa de que trata o caput tem por finalidade a unificação dos  
procedimentos de gestão e execução das ações de transferência de renda do Governo Federal,  
especialmente as do Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Educação  ‐ "Bolsa 
Escola",  
instituído pela Lei nº 10.219, de 11 de abril de 2001, do Programa Nacional de Acesso à 
Alimentação  ‐  PNAA, criado pela Lei nº 10.689, de 13 de junho de 2003, do Programa 
Nacional de  
Renda Mínima vinculada à saúde  ‐ "Bolsa Alimentação", instituído pela Medida Provisória nº 
2.206‐ 
1, de 6 de setembro de 2001, do Programa Auxílio‐Gás, instituído pelo Decreto nº 4.102, de 24 
de  
janeiro de 2002, e do Cadastramento Único do Governo Federal, instituído pelo Decreto no 
3.877,  
de 24 de julho de 2001. 
        Art.  2º  Constituem benefícios financeiros do Programa, observado o disposto em 
regulamento: 
         I ‐ benefício básico: destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de  
extrema pobreza; 
        II ‐ benefício variável: destinado a unidades familiares que se encontrem em situação 
de pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua composição: 
       a) gestantes; 
        b) nutrizes; 
        c) crianças entre zero e doze anos; e 
        d) adolescentes até quinze anos. 
        1º  O valor do benefício mensal a que se refere o inciso I será de R$50,00 (cinqüenta  
reais) e será concedido a famílias com renda per capita de até R$ 50,00 (cinqüenta reais). 
        2º  O valor do benefício mensal a que se refere o inciso II será de R$ 15,00 (quinze  
reais) por beneficiário, até o limite de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por família beneficiada 
e 
será concedido a famílias com renda per capita de até R$ 100,00 (cem reais). 
        3º  A família beneficiária da transferência básica a que se refere o inciso I poderá 
receber, cumulativamente, o benefício a que se refere o inciso II, observado o limite 
estabelecido  
no § 2º. 
        4º  A família cuja renda per capita mensal seja superior a R$ 50,00 (cinqüenta reais),  
até o limite de R$ 100,00 (cem reais), receberá exclusivamente o benefício a que se refere o 
inciso  
II, de acordo com sua composição, até o limite estabelecido no § 2º.        5º  Os valores dos 
benefícios e os valores referenciais para caracterização de situação  
de pobreza ou extrema pobreza de que tratam os §§ 1º e 2º, poderão ser alterados pelo Poder 
Executivo, em razão da dinâmica sócio‐econômica do País e de estudos técnicos sobre o tema. 
        6º  Os atuais beneficiários dos programas a que se refere o parágrafo único do art. 1º,  
na medida em que passarem a receber os benefícios do Programa Bolsa Família, deixarão de 
receber os benefícios daqueles programas. 
        7º  A parcela do valor dos benefícios em manutenção das famílias beneficiárias dos  



Programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, PNAA e Auxílio‐Gás que, na data de ingresso 
dessas  
famílias no Programa Bolsa Família, exceda o limite máximo fixado neste artigo, será 
considerado  
como benefício variável de caráter extraordinário. 
        8º  O benefício variável de caráter extraordinário, de que trata o § 7º, será mantido até  
a cessação das condições de elegibilidade de cada um dos beneficiários que lhe deu origem. 
        9º  O Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família poderá 
excepcionalizar o cumprimento dos critérios de que trata o § 1º, nos casos de calamidade 
pública,  
decretada pelo Governo Federal, para fins  de concessão do benefício básico em caráter 
temporário, respeitados os limites orçamentários e financeiros. 
        10.  No caso de crédito dos benefícios em conta‐corrente eletrônica e simplificada,  
disponibilizada indevidamente ou com prescrição do prazo de movimentação definido em 
regulamento, caberá ao órgão responsável solicitar a reversão dos créditos ao     Programa. 
        Art.  3º  A execução do Programa Bolsa Família se dará de forma descentralizada, por  
meio da conjugação de esforços entre os entes federados, observada a intersetorialidade, a 
participação comunitária e o controle social.< /p>  
        Art.  4º  Fica criado, como órgão de assessoramento imediato do Presidente da 
República, o Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família, com a finalidade de 
formular e integrar políticas públicas, definir diretrizes, normas e procedimentos sobre o 
desenvolvimento e implementação do Programa Bolsa Família, bem como apoiar iniciativas 
para 
instituição de políticas públicas sociais visando promover a emancipação das famílias 
beneficiadas  
pelo Programa nas esferas federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, tendo as 
competências, composição e funcionamento estabelecidos em ato do Poder Executivo. 
        Art.  5º O Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família contará com  
uma Secretaria‐Executiva, com a finalidade de coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a 
operacionalização do Programa, compreendendo o cadastramento único, a supervisão do 
cumprimento das condicionalidades, o estabelecimento de sistema de monitoramento, 
avaliação,  
gestão orçamentária e financeira, interlocução com instâncias de participação e controle 
social, 
bem assim a articulação entre o Programa e as políticas públicas sociais de iniciativa dos 
governos  
federal, estadual, do Distrito Federal e municipal. 
        Art.  6º  As despesas do Programa Bolsa Família correrão à conta das dotações 
alocadas aos programas federais de transferência de renda e ao Cadastramento Único a que se 
refere o parágrafo único do art. 1o, bem como de outras dotações do Orçamento da 
Seguridade 
Social da União que vierem a ser consignadas ao Programa. 
        Parágrafo único.  O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de 
beneficiários do Programa Bolsa Família às dotações orçamentárias existentes. 
        Art.  7º  Compete à Secretaria‐Executiva do Programa Bolsa Família promover os atos  
administrativos e de gestão necessários à execução orçamentária e financeira dos recursos 
originalmente destinados aos programas federais de transferência de renda e ao 
Cadastramento 
Único mencionados no parágrafo único do art. 1o. 
        1º  Excepcionalmente, no exercício de 2003, os atos administrativos e de gestão 
necessários à execução orçamentária e financeira, em caráter  obrigatório, para pagamento 
dos benefícios e dos serviços prestados pelo agente operador e, em caráter facultativo, para o 



gerenciamento do Programa Bolsa Família, serão realizados pelos Ministérios da Educação, da 
Saúde, de Minas e Energia e pelo Gabinete  do Ministro Extraordinário da Segurança Alimentar 
e  
Combate à Fome, observada orientação emanada da Secretaria‐Executiva do Programa Bolsa 
Família quanto aos beneficiários e respectivos benefícios.  
        2º  No exercício de 2003, as despesas relacionadas à execução dos Programas Bolsa  
Escola, Bolsa Alimentação, PNAA e Auxílio‐Gás continuarão a ser executadas orçamentária e 
financeiramente pelos respectivos Ministérios e órgão responsáveis. 
        3º  No exercício de 2004, as dotações relativas aos programas federais de 
transferência de renda e ao Cadastramento Único, referidos no parágrafo único do art. 1o, 
serão 
descentralizadas para o órgão responsável pela execução do Programa Bolsa Família. 
        Art.  8º  O art. 5º da Lei nº 10.689, de 13 de junho de 2003, passa a vigorar com a  
seguinte redação: 
"Art.  5º  As despesas com o Programa Nacional de Acesso à Alimentação correrão  
à conta das dotações orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual, 
inclusive oriundas do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, instituído pelo art.  
79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  
................................................................................ ......." (NR) 
        Art.  9º  Ficam vedadas as concessões de novos benefícios no âmbito de cada um dos  
programas a que se refere o parágrafo único do art. 1o. 
        Art.  10.  Fica atribuída à Caixa Econômica Federal a função de Agente Operador do 
Programa Bolsa Família, mediante remuneração e condições a serem pactuadas com o 
Governo  
Federal, obedecidas as formalidades legais. 
        Art 11.  Fica criado no Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família um  
cargo, código DAS 101.6, de Secretário‐Executivo do Programa Bolsa Família. 
        Art.  12.  Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 
        Brasília, 20 de outubro de 2003; 182º da Independência e 115º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
José Dirceu de Oliveira e Silva 




