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Resumo
O presente estudo é fruto de mais de uma década de atuação enquanto
assistente social e estudos acerca do exercício profissional e pretende
analisar cientificamente como é possível exercer a profissão no
cotidiano da execução terminal de políticas sociais conforme os
compromissos ético-políticos firmados pela profissão. Para tanto,
conjugando pesquisa bibliográfianalisa o atendimento feito à família
Silva no âmbito do SAICA “Novo Amanhecer” com o intuito de fazer
generalizações que evidenciem os fundamentos do exercício profissional
crítico da assistente social no âmbito da execução terminal de políticas
sociais. Partimos da hipótese de que o projeto ético-político
emancipatório firmado pela profissão demanda um exercício
profissional (competente) capaz de materializar na esfera técnicointerventiva seus compromissos, o que requer a mediação de aparato
teórico-metodológico coerente para a escolha e mobilização de aparato
técnico-interventivo (individual e coletivo) que materialize valores
positivos, por meio de práticas que denominaremos de emancipatórias.
Perseguimos o desvelar destes fundamentos a partir de pesquisa
bibliográfica, optando por dar primazia aos clássicos do marxismoleninismo, e análise documental do relatório da Análise de Impacto do
“Serviço de Acolhimento Institucional Novo Amanhecer” (Itajaí-Santa
Catarina), documento que traz a trajetória da família Silva. Assim, a
análise documental nos leva a um estudo de caso: a história da família
Silva. Pautadas na literatura marxista-leninista, analisamos o trabalho da
assistente social no SAICA tecendo paralelos com as experiências de
Winiccott, psiquiatra infantil que supervisionou o abrigo para crianças
evadidas de Londres durante a II Guerra Mundial; e de Makarenko,
pedagogo que coordenou as Colônias Gorki e Kuriazh, que recebiam
adolescentes em conflito com a lei na URSS. Nossa análise não traz
receitas prontas, mas indica fundamentos que podem viabilizar a
conexão das respostas cotidianas com princípios emancipatórios, por
meio do que denominamos de práticas emancipatórias.
Palavras-chave: Projeto ético-político; Exercício profissional da
assistente social; competência profissional

Abstract
The present study is the fruit of more than a decade of acting as a social
worker and studies about professional practice and intends to analyze
scientifically how it is possible to practice the profession in the daily life of
the terminal execution of social policies according to the ethical-political
commitments established by the profession. In order to do so, combining
bibliographical research, the service provided to the Silva family in the
scope of SAICA "New Dawn" with the intention of making generalizations
that show the fundamentals of the critical professional practice of the social
worker in the scope of the social policies terminal execution. We start from
the hypothesis that the emancipatory ethical-political project signed by the
profession demands a (competent) professional exercise capable of
materializing its commitments in the technical-interventional sphere, which
requires the mediation of a coherent theoretical and methodological
apparatus for the choice and mobilization of apparatus technicalinterventional (individual and collective) that materializes positive values,
through practices that we will call emancipatory. We seek to unveil these
foundations from a bibliographical research, opting to give primacy to the
classics of Marxism-Leninism, and documentary analysis of the Impact
Analysis report of the "Institutional Reception Service New Dawn" (ItajaíSanta Catarina). the trajectory of the Silva family. Thus, the documentary
analysis leads us to a case study: the history of the Silva family. Based on
the Marxist-Leninist literature, we have analyzed the work of the social
worker in SAICA weaving parallels with the experiences of Winiccott, a
child psychiatrist who supervised the shelter for children evaded from
London during World War II; and Makarenko, a pedagogue who
coordinated the Gorky and Kuriazh colonies, which received adolescents in
conflict with the law in the USSR. Our analysis does not bring ready-made
recipes, but it indicates fundamentals that can enable the connection of daily
responses with emancipatory principles through what we call emancipatory
practices.
Keywords: Ethical-political project; Professional work of the social
worker; professional competence
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1. INTRODUÇÃO
Após 10 anos de exercício profissional como assistente social na
execução terminal de diversos serviços públicos, esta tese é a síntese de
uma trajetória de trabalho e luta, comprometidos com o projeto éticopolítico profissional. Esta trajetória conta com passagens por órgãos de
articulação política da categoria – como Centro Acadêmico, Diretório
Central dos Estudantes, Associação das Assistentes Sociais da Região
da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí (AMFRI) – e com a
direção de duas greves dos servidores públicos de Itajaí contra a
precarização dos serviços públicos, empreendida pela gestão municipal,
e as medidas de contenção de luta dos servidores promovidas pelo
sindicato da categoria profissional.
Este percurso de trabalho e militância conjugado com os estudos
no “Núcleo de Estudos e Pesquisa: Trabalho e Questão Social na
América Latina” significou 7 anos de pesquisa sobre como exercer a
profissão de serviço social no cotidiano da execução terminal de
políticas sociais conforme os compromissos ético-políticos firmados
pela profissão a partir do movimento de intenção de ruptura.
No mestrado desenvolvemos a dissertação intitulada
“Fundamentos ontológicos para o Exercício Profissional Crítico: da
perspectiva formal-abstrata a historicidade”. Neste trabalho criticamos o
exercício profissional reduzido à burocracia estatal e propusemos situálo na historicidade: num contexto de crise estrutural do capital, de
refrações da questão social ditadas pela dinâmica do capital fictício,
num contexto de capitalismo dependente, no bojo de um Estado que
possui natureza burguesa e particularmente autoritária, etc.
Consideramos que este trabalho foi importante para desvelar
causalidades macrossociais fundamentais para a conformação do
cotidiano profissional, porém, não conseguimos nos aproximar dos
pores teleológicos cotidianos do exercício profissional. Este será nosso
esforço neste trabalho: nos aproximar da análise das práticas
profissionais cotidianas.
Convém esclarecer que entendemos o exercício profissional
constituído por três dimensões indissociáveis: a técnico-interventiva;
ético-política e teórico-metodológica. O exercício profissional
comprometido com um projeto ético-político emancipatório requer
profissionais aptos a desvelar na esfera teórico-metodológica as
causalidades envolvidas no cotidiano profissional para tornar possível
mobilizar causalidades que materializem valores emancipatórios, sendo
a esfera técnico-interventiva, a mais concreta e, portanto, síntese de
múltiplas determinações.

16
Uma profissional apta a dar respostas profissionais cotidianas que
materialize valores emancipatórios significa uma assistente social que
consiga perceber a exploração do capital e as opressões que dela se
desdobram como fonte das refrações da “questão social”; implica uma
profissional que consiga distinguir a natureza de classe do Estado, das
políticas sociais e das respostas profissionais que pode dar, percebendo e
apontando (para os demais trabalhadores e os usuários das políticas
sociais) os limites e as possibilidades destas respostas; implica numa
profissional capaz de se perceber sua atuação na historicidade marcada
pela luta de classes. Por isso, esta é uma pesquisa explicativa (GIL,
2002, p. 42) porque tem
[...] como preocupação central identificar os fatores
que determinam ou que contribuem para a ocorrência
dos fenômenos. Esse é o tipo de pesquisa que mais
aprofunda o conhecimento da realidade, porque
explica a razão, o porquê das coisas[...]

Por nossa preocupação ser a de defender o exercício profissional
crítico, esta tese, portanto, tem por público prioritário as profissionais
que estão na ponta da execução de políticas sociais. Por isso, pedimos
licença respeitosa aos doutores da academia para buscar uma escrita o
mais simples possível e os conceitos já amplamente conhecidos pela
academia serão cuidadosamente explicados, porque nossa intenção é
fazer a crítica chegar de forma compreensível a quem está afastada do
âmbito acadêmico.
Pretendemos defender junto à categoria profissional (às
acadêmicas e às executoras de políticas sociais) a hipótese de que o
projeto ético-político firmado pela profissão a partir do movimento de
intenção de ruptura demanda exercício profissional (competente) capaz
de materializar na esfera técnico-interventiva seus compromissos, o que
requer aparato teórico-metodológico e a escolha de formas de
intervenção coerentes para a materialização de valores o mais
intensamente e diversamente positivo (práticas emancipatórias).
Mesmo no contexto de crise estrutural do capital conjugada a
crise conjuntural que leva a humanidade a passos largos à barbárie,
defendemos que sempre há espaço de autonomia profissional relativa
que viabilize práticas que enfrentem os estranhamentos e a exploração
humana, fruto da dinâmica do capital. Se considerarmos o controle do
capital algo absoluto, negamos o pensamento dialético e nos decretamos
fadadas a vivermos para sempre nesta sociabilidade.
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O desvelar da forma de ser das causalidades envolvidas no
cotidiano profissional perseguido nas 4 primeiras sessões deste trabalho
tem por finalidade, na última seção, identificarmos as contradições do
cotidiano da execução terminal de políticas sociais que permitam o
tensionamento para a constituição de práticas emancipatórias
(individuais e coletivas) que se materializam na esfera técnicointerventiva.
Por isso, é uma hipótese que estabelece uma relação de
dependência entre as variáveis: para uma prática emancipatória na esfera
técnico-interventiva, torna-se necessário que ela expresse escolhas
cotidianas balizadas em compromisso ético-político emancipatório,
ancorado por aparato teórico-metodológico capaz de desvelar as
causalidades constitutivas do cotidiano profissional para além de sua
aparência, na historicidade.
O grau de complexidade da pesquisa demandou a conjugação de
diversas metodologias de pesquisa.
As pesquisas explicativas nas ciências naturais
valem-se quase exclusivamente do método
experimental. Nas ciências sociais, a aplicação deste
método se reveste de muitas dificuldades, razão pela
qual se recorre também a outros métodos[...] (GIL,
2002, p. 43)

Para abordarmos o exercício profissional da forma mais fiel
possível ao cotidiano das profissionais, optamos por realizar uma
pesquisa documental a partir da análise do relatório intitulado “Análise
de Impacto do Serviço de Acolhimento Institucional Novo Amanhecer
(Itajaí-Santa Catarina)”.
Nossa intenção é a de, a partir da experiência concreta no SAICA
“Novo Amanhecer”, reconhecermos elementos generalizáveis, primando
por desvelar fundamentos para o exercício profissional crítico.
A pesquisa documental assemelha-se muito à
pesquisa bibliográfica. A diferença essencial entre
ambas está na natureza das fontes/Enquanto a
pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente
das contribuições dos diversos autores sobre
determinado assunto, a pesquisa documental vale-se
de materiais que não recebem ainda um tratamento
analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de
acordo com os objetos da pesquisa.

Nossa análise parte, portanto, dos dados presentes no relatório
que é fruto do esforço da equipe que compusemos na Secretaria da
Criança, Adolescente e Juventude (SECAJ) de Itajaí, de mensurar os
impactos da atuação do SAICA “Novo Amanhecer” nas crianças e
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adolescentes atendidos. Para tanto, foi eleita, junto à equipe do Serviço
de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes (SAICA), a
família considerada a mais complexa de atender.
Não por acaso, foi selecionada a família que denominaremos de
Família Silva, constituída por negros, descendentes de pessoas que
foram escravizadas e que sobrevivem há séculos no subemprego. Três
dos quatro filhos de Sr. José da Silva estavam em processo de reinserção
familiar, mas ninguém tinha o sentimento de êxito.
Por a análise de impacto ser feita a partir da experiência dos
Silva, a análise documental nos leva a conhecer a história de vida da
família. Denominamos o genitor da Família Silva como Sr. José da
Silva. Ele era trabalhador autônomo da construção civil, pai de 4 filhos,
casado e filho de uma mãe de santo. Em 2008, sua mãe (principal fonte
de renda da família) e esposa (responsável pelos cuidados domésticos)
morreram.
No mesmo ano, a casa de Sr. José pegou fogo devido ao mau
estado de conservação da fiação. Seus filhos, então, vão residir com sua
irmã, para quem Sr. José (que perdeu a mãe, a esposa, teve a casa
queimada e agora seria apartado dos filhos) precisou pagar pensão. Logo
em seguida, a casa da irmã pegou fogo pelo mesmo motivo do incidente
com a casa de Sr. José. Assim, as crianças foram acolhidas pelo SAICA,
de onde saíram apenas 5 anos depois, em 2013.
A análise de impacto perpassa por toda a história dos Silva pelo
SAICA “Novo Amanhecer” e teve como parâmetros as estruturas
propostas por Di Giovanni (2009), a saber:
a. Estrutura formal, composta pelos elementos:
teoria, práticas e resultados, que já apresentamos
introdutoriamente: Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), resolução conjunta do CNAS
e CNAS n 001/09 que institui as “Orientações
Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças
e Adolescentes” e pela Resolução do Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS) de
8.069/número 109/09.
b. Estrutura substantiva, composta pelos
elementos: atores, interesses e regras; aqui
representados pelos profissionais e usuários
envolvidos.
c.
Estrutura
material,
composta
por:
financiamento, suportes, custos. Nesta análise
enfocaremos a estrutura física e os recursos
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humanos parametrados pelas “Orientações
Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças
e Adolescentes”. Aqui se soma também elementos
concernentes apresentados pelos entrevistados.
d. Estrutura simbólica, composta pelos elementos:
valores, saberes e linguagens que buscaremos
apreender pelos registros nos autos do processo da
Vara da Infância e as falas dos entrevistados
(SECAJ, 2014, p. 39).

Neste documento constam dados sobre os recursos do serviço
(recursos humanos, financeiros, equipamentos); dados do histórico da
família e dos atendimentos prestados pela rede de serviços, informações
levantadas nos autos da família junto à Vara de Infância; bem como
entrevista feita pela equipe do SAICA junto aos membros da família
Silva. Esta entrevista foi toda transcrita e em diversos momentos
analisaremos seus conteúdos.
Buscamos usar os dados deste relatório como meio que nos
aproxime ao máximo possível do que acontece no cotidiano de um
SAICA: quem são as pessoas atendidas, que histórias elas trazem, quais
são os encaminhamentos tomados e como são tomados, etc., buscando
destacar os fundamentos do exercício profissional crítico, o qual
firmamos enquanto profissão com o Código de Ética de 1993, que
conecta a atuação da assistente social à perspectiva da emancipação
humana.
A análise dos dados contidos no relatório foi feita primando a
conexão de algumas categorias. No intuito de desvelar a natureza do
trabalho da assistente social, buscamos no relatório indícios da relação
entre trabalho e necessidade; teleologia e causalidade; dados que
revelassem como se manifesta o estranhamento do trabalho na execução
terminal de políticas sociais.
Para denotar as condições objetivas do trabalho da assistente
social desenvolvemos a compreensão das políticas sociais como
mediação de segunda ordem do capital. Para esta análise, buscamos no
relatório analisado dados que revelassem os recursos disponíveis para a
execução deste serviço, bem como sua função – situado no bojo das
políticas sociais enquanto mediação de segunda ordem do capital de
reprodução do status quo. Assim, dentro desta análise nos utilizamos
dos dados do relatório sobre os recursos do serviço, a condição de vida
dos acolhidos e suas famílias; bem como as intervenções profissionais
sobre esta família e seus desdobramentos.
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Muitos dados utilizados nesta análise se repetem quando vamos
fazer o exercício de analisar a relação entre trabalho e necessidade (na
seção 2) e trabalho e liberdade (na seção 5) para tecer nossa
compreensão de competência profissional. Isso porque num primeiro
momento foram destacada sua negatividade. Porém, o pensamento
dialético precisa apreender as contradições presentes no real. Aquilo que
traz limitações, também traz capacidades. A exposição do movimento
dialético pode parecer redundância, mas é o esforço de transmitir numa
linha de raciocínio a dinâmica contraditória do real.
A análise do relatório de impacto nos leva a acompanhar a
história de vida dos Silva do ano de 2008 a 2013, redundando num
estudo de caso, que, conforme Gil (2002, p. 54) “Consiste no estudo
profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita
seu amplo e detalhado conhecimento.”
O estudo da família que denominamos de Silva busca delinear
com a maior riqueza de detalhes possível como os trabalhadores mais
espoliados do capitalismo dependente sofre com severas refrações da
“questão social”, sendo precariamente atendido por políticas sociais
pontuais e fragmentadas. É uma história particular que reflete um
movimento comum na América Latina: o que esta família passou em
Santa Catarina retrata as marcas da escravatura ainda abertas em nosso
continente de capitalismo dependente.
Pautadas nesta conexão do cotidiano profissional com a
emancipação humana, pretendemos com este trabalho defender uma
concepção de competência profissional entendida não como um
conjunto de técnicas neutras. Aqui queremos defender a competência
profissional como aquela que realiza o encontro do sujeito com sua
personalidade histórico-coletiva, ou seja, como trabalhador que
compreenda seu valor individual no conjunto da classe trabalhadora
(NOSELLA, 2005).
Uma competência que no plano singular dos serviços, no
cotidiano profissional, gere novas competências técnicas, fruto da crítica
cerrada às tecnologias historicamente geradas na esfera dos interesses da
atual classe dominante que culmina numa forma original, divergente e
oposta a ela (idem, 2005). Ao mesmo tempo em que no conjunto da luta
de classe construa junto a sindicatos, movimentos sociais e partidos
políticos, também construa respostas políticas da classe trabalhadora
frente à dinâmica do capital.
A construção do nosso conceito de competência profissional, bem
como a análise documental se deu mediada por pesquisa bibliográfica,
compreendida enquanto “A pesquisa [...] desenvolvida com base em
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material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos
científicos[...]” (GIL, 2002, p. 43). Na seleção dos autores, priorizamos
os clássicos do marxismo-leninismo, buscando categorias analíticas
capazes de desvelar a natureza (histórica) das causalidades que
permeiam o cotidiano profissional da assistente social.
Quanto as causalidades envolvidas no exercício profissional,
dividimo-las em três grupos que delinearam tanto a pesquisa
documental, o estudo de caso e a busca de referenciais bibliográficos.
Buscamos delinear a natureza do trabalho da assistente social, para o
que nos utilizamos de Marx (2004), Lukács (2013), Mészáro (2016) e
Vygotski (1991; 1996; 2001; 2006); a natureza do seu espaço
ocupacional, considerando as políticas sociais como lócus do exercício
profissional, discussão feita considerando as políticas sociais nos marcos
do capital (enquanto mediação de segunda ordem do capital), a partir de
Marx (2011), Mészáros (2009; 2011; 2015), Lukács (2013), Abreu
(2005), etc. e enquanto mediação socialista, discussão empreendida a
partir de Mészáros (2009; 201; 2015), Martonaro (2011), Coggiola
(1996), etc.
Pautada nesta tradição, reconhecemos que a crise do capital
redunda no avanço da ação imperialista sobre o fundo público, levando
cada vez mais as políticas sociais ao colapso. O pensamento dialético
não pode conceber, porém, limites absolutos impostos ao capital.
Defendemos que é possível, no marco das políticas sociais, empreender
práticas emancipatórias (que estão longe de ser a emancipação humana,
mas que apontam para ela). Isso requer competência profissional, a qual
parte do compromisso ético-político com a emancipação humana e se
calça na cientificidade para que se encontrem as conexões causais mais
coerentes para a satisfação de necessidades.
Para esta nossa defesa, dividiremos este trabalho em duas partes,
com duas seções cada. Na primeira, “O trabalho da assistente social na
execução terminal de políticas sociais”, abordamos o tipo de trabalho da
assistente social enquanto executora terminal de políticas sociais nos
marcos do capital em crise estrutural.
Essa elucidação requer que destrinchemos dois complexos que se
determinam reciprocamente conformados pela dinâmica do capital: o
trabalho da assistente social, compreendido enquanto práxis social de
segunda ordem (que incide sobre causalidades sociais e o próprio telos
de terceiros) exercida no âmbito do trabalho assalariado; e as políticas
sociais, lócus do exercício profissional da assistente social, que
conformam as condições objetivas nas quais este exercício profissional
acontece dentro dos limites do capital, enquanto sua mediação de
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segunda ordem. Esses complexos serão os dois primeiros capítulos desta
tese.
Na seção 2, “A natureza do trabalho da assistente social”,
abordaremos a mudança qualitativa do trabalho na execução terminal de
políticas sociais, compreendido num viés lukácsiano como práxis de
segunda ordem, a partir do trabalho desenvolvido no âmbito do Serviço
de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes SAICA: o
espelhamento que requer coerente aparato teórico-metodológico; a
relação trabalho-necessidade que se complexifica com o
desenvolvimento das forças produtivas e se cinde com a divisão de
classes; a liberdade e os valores éticos que se desdobram das relações
humanas e fundam a esfera ética (LUKÁCS, 1979; s/d; 2010; 2013);
enfim, analisaremos abstratamente como interagem entre si os
complexos do trabalho, por compreendermos o aspecto técnicointerventivo enquanto momento concreto de síntese de múltiplas
determinações.
Esta análise a partir do trabalho no SAICA “Novo Amanhecer”
nos coloca algumas questões em decorrência das particularidades das
causalidades envolvidas neste tipo específico de serviço.
Analisamos o que é o trabalho da assistente social a partir da sua
forma de ser, não naquilo que gostaríamos que fosse: trabalho
assalariado no bojo da sociedade de mercado, na qual a humanidade está
cindida em famílias enquanto esfera do consumo privado (MÉSZÁROS,
2009).
Nesta sociedade, o SAICA é substitutivo provisório dos cuidados
familiares até que a criança ou adolescente seja reabsorvido por um
núcleo familiar (família de origem, extensa ou substituta), ou que
complete a maioridade.
O Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e
Adolescentes é o espaço ocupacional que emprega assistentes sociais em
equipes que compõem a proteção social de alta complexidade do
Sistema Único de Assistência Social. Sua função, conforme o Estatuto
da Criança e Adolescente (ECA) – lei n 8.069/90 – é a de substituição
provisória dos cuidados familiares até sua reinserção em família de
origem, família extensa ou substituta, nesta ordem de prioridade.
O ECA é uma avançada lei do Estado burguês. Avançada porque
reconhece a criança em suas necessidades, na medida em que lhe
confere cidadania, reconhecendo direitos em múltiplas dimensões; por
outro lado, sendo uma lei burguesa, naturaliza a propriedade privada e
seus desdobramentos. Por isso, estabelece que a finalidade do serviço é
a promoção da reinserção familiar, o que é um avanço ante à
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institucionalização, mas não questiona a estrutura familiar estranhada e
hierárquica.
Por a assistente social ser uma profissional assalariada que
trabalha executando políticas sociais burguesas; considerando também
que até o presente (fins de 2017) não temos perspectiva de superação da
ordem burguesa, não lhe resta outra medida que não seja primar pelas
relações familiares e comunitárias (de origem) enquanto esfera de
convívio e socialização das crianças. em detrimento da
institucionalização.
Se nesta sociedade o espaço de reprodução biológica são as
famílias nucleares, então o espaço de reprodução dos sujeitos e de suas
identidades é perpassado pela família. Qualquer medida que o Estado
(mediação de segunda ordem do capital, mediação política acima do
trabalhador) adote de separar a criança de sua família - sem que haja
justificativa centrada no interesse da criança - significa a infração de seu
direito de convivência familiar e comunitária, servindo para a destruição
das diversas formas culturais de existir enquanto família e comunidade
para a imposição racista/sexista de um modo de vida eurocentrado.
A superação da família não se dará por decretos e leis, ou pela
ação coercitiva de um poder político acima dos trabalhadores; mas por
sua absorção em relações comunitárias não-estranhadas pautadas no
consumo coletivo, numa sociedade pautada na propriedade coletiva dos
meios fundamentais de produção.
Assim, abordar a natureza do trabalho da assistente social a partir
do trabalho no SAICA nos impeliu a refletir criticamente sobre esta
demanda que o mercado nos trás: como se desenvolve o trabalho de
substituição dos cuidados familiares e de reinserção familiar,
desnaturaliando estranhamentos sem condições, no entanto, de superálos.
Neste campo de intervenção, a análise da relação trabalhonecessidade nos impeliu a falar do desenvolvimento infantil. Os estudos
da formação da personalidade a partir de Marx (2004), Lukács (2013),
Costa (2012) e Mészáros (2016) nos mostram que a personalidade
humana se funda por meio de sua atividade, o trabalho.
Tais análises, porém, não conseguiam explicar a complexidade
observada no cotidiano profissional da significação das vivências e da
elaboração das respostas a elas. Trabalhávamos com crianças e
adolescentes que, em virtude das profundas dores que carregavam,
muitas vezes não conseguiam conduzir sua ação conforme sua
intencionalidade.
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Muitas vezes, por exemplo, a criança tinha consciência de que as
reiteradas práticas agressivas a levaria a internação psiquiátrica. Ela não
desejada a internação, almejava reagir de outra forma, mas as marcas
afetivas que trazia não lhe permitia abandonar a agressividade como
resposta aos reveses da vida. Isso indicava que a significação entre
positivo e negativo e a elaboração das respostas extrapolava a esfera
racional, requerendo atenção e análise da esfera afetiva.
O primeiro autor em que nos fundamentamos para abordar esta
dimensão foi Winiccott (2002), psiquiatra infantil inglês, responsável
pelos alojamentos de crianças no interior da Inglaterra durante a II
Guerra Mundial, quando precisaram evacuar de Londres. Psicanalista,
defendia que a dimensão afetiva precisava ser desenvolvida pela
educação de um adulto (naturalizando-o na figura da mãe) que se
envolva com a criança e se disponha a esta tarefa.
Winiccott (2002) nos abriu os caminhos para abordarmos a
condução da maturação afetiva, apontando a existência desta esfera, sem
explica-la, além de naturalizar a família nuclear como o lugar deste
cuidado, sobretudo na figura da mãe. Tais compreensões chocam com a
apreensão marxiana de que o ser social se funde a partir da base
biológica, mas constitui esfera social que cada vez mais se afasta
daquela e que a família nuclear é uma mediação estranhada da
reprodução biológica humana nos marcos do capital.
Foi então que atrelamos esta discussão a Vygotski (1991; 1996;
2001; 2006) que elucidou os nexos causais do desenvolvimento das
funções psicológicas superiores, requisito para a ação voluntária.
Muito embora este desvende o processo ontogenético, ele não
aborda como se dá o processo de condução do processo de
desenvolvimento afetivo no cotidiano de um SAICA. Por isso, nesta
análise conciliamos os dois autores, mantendo Winiccott (2002) naquilo
que se refere a sua experiência com o acolhimento das crianças e
Vygotski quando explicamos a forma de ser das funções psicológicas
superiores.
Toda aproximação ao Winiccott (2002) foi feita tecendo as
devidas críticas. Sabemos que o autor constrói seus argumentos alheios
à teoria social de Marx e redunda, muitas vezes, na naturalização da
sociabilidade capitalista, o que a isenta de críticas. Não coadunamos
com essa perspectiva. Nessa esteira, discordamos da naturalização da
família como espaço de socialização, da naturalização da mulher como
responsável por estes cuidados, tampouco concebemos a afetividade
como exclusivo objeto de intervenção intencional dos trabalhadores do
SAICA, até porque concebemos que a afetividade da criança é resultado
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da relação entre a subjetividade do ser humano com a objetividade em
que vive, sendo a objetividade preponderante ontologicamente.
Decidimos mantê-lo, porém, por dois motivos: primeiro, porque
ele chama a atenção para a importância de se reconhecer a afetividade
como uma das esferas do desenvolvimento infantil que, nos SAICAs,
precisa ser percebida e conduzida de forma intencional pelas equipes,
caso elas queiram chegar a níveis mais profundos de intervenção. Em
segundo lugar, porque ele busca fazer sistematizações científicas a partir
de sua experiência de coordenar alojamentos de crianças e adolescentes
na Inglaterra durante a II Guerra Mundial. Assim, traz elementos para
subsidiar a apreensão de aspectos empíricos do SAICA, como vínculos,
afetos, etc.
Ainda nesta seção, buscando fazer aproximações sucessivas às
determinantes do cotidiano profissional da assistente social, não
poderíamos deixar de analisar a partir de Marx (2004; 2011), Lukács
(1979; 2013) e Mészáros (2009; 2011; 2016) as relações de
estranhamento do trabalho assalariado e, particularmente, da execução
terminal de políticas sociais. Nesta abordagem traremos relatos dos
acolhidos que permitam caracterizar o tipo de estranhamento que o
trabalho na execução terminal de políticas sociais determina. Assim
fechamos nossa discussão entorno da natureza do trabalho da assistente
social.
Por sermos executoras de políticas sociais, para podermos de
forma adequada elucidar o tipo de trabalho assalariado específico da
assistente social, precisamos analisar as condições concretas do
exercício profissional que o estrutura, analisando as políticas sociais
enquanto mediação de segunda ordem do capital.
Esta é a análise da terceira seção desta tese, na qual
demonstraremos de que forma as políticas sociais se subsumem às leis
do mercado, sendo esta a estrutura determinante das condições materiais
de trabalho da assistente social, bem como dos demais trabalhadores
envolvidos na execução terminal de políticas sociais.
Abordaremos as políticas sociais como mediação de segunda
ordem do capital em duas dimensões: enquanto medida ídeo-política de
coesão social entorno do projeto burguês de sociedade; enquanto contratendência de queda da taxa de lucros, no plano econômico.
Nossa intenção final com esta tese, porém, não é descrever o
trabalho (assalariado) da assistente social no âmbito das políticas
sociais, mas refletir o exercício profissional vinculado a um projeto
ético-político radicalmente crítico ao capital. Para tanto, dedicaremos a
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parte 2 desta tese, intitulada “O Exercício profissional crítico”,
composta por outras duas seções.
Compreendendo, conforme Nosella (2005), que a competência
técnica se relaciona ao compromisso político (emancipatório) que
evidencia a necessidade de se substituir o velho arsenal de competências
técnicas – que expressavam um compromisso político conservador –por
um novo conjunto de técnicas e metodologias radicalmente novas e
qualitativamente diferentes - que expressem o compromisso político
emancipatório - abrimos a segunda parte com a quarta seção desta tese:
“As potencialidades históricas das políticas sociais enquanto mediação
de segunda ordem socialista”. Além de evidenciarmos o que
entendemos por emancipação humana, faremos um exercício de
abstração das possibilidades transgressoras do núcleo socializante das
políticas sociais destravados dos limites do capital. Tal abstração será
feita pautada em Marx (2011), Mészáros (2009; 2011; 2016), Lukács
(1979; 2013), Coggiola (1996) e Martonaro (2011).
Pretendemos com essa análise refletir os elementos presentes na
própria natureza das políticas sociais, passíveis de serem ajustados ao
processo de socialização de meios de produção e poder, próprios da
revolução socialista, rumo ao comunismo. Nesta seção iremos, portanto,
pensar sobre as políticas sociais enquanto mediação de segunda ordem
socialista para refletirmos com a máxima radicalidade as possibilidades
históricas de resposta profissional cotidiana.
Por fim, a síntese deste trabalho chega ao núcleo central do seu
objeto: “O exercício profissional crítico: Uma análise a partir do SAICA
‘Novo Amanhecer’”, refletindo a competência profissional vinculada ao
compromisso ético-político firmado pela profissão, de emancipação.
Compromisso refletido nos limites das condições históricas do capital a
partir do SAICA. Nesta seção, pretendemos fazer a síntese entre o real e
o possível e apontar, a partir da concreticidade, as possibilidades de
construir o exercício profissional emancipatório.
Compreendendo que a dimensão técnico-interventiva é a mais
concreta e, portanto, a síntese das dimensões do exercício profissional
(ético-política,
teórico-metodológica,
etc.),
abordaremos
as
possibilidades do exercício profissional competente (segundo os
interesses da classe trabalhadora) a partir de três experiências. A análise
é centrada no atendimento prestado à Família Silva, mas abre diálogo
com a experiência de Winiccott (2002), que escreveu sobre abrigos no
contexto de uma sociedade capitalista em guerra, e Makarenko (2016).
Julgamos importante trazer as experiências de Winiccott (2002)
porque ele, enquanto psiquiatra infantil, e sua esposa Clare, assistente
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social, deram suporte às equipes que acolhiam as crianças e adolescentes
evacuadas de Londres (em virtude da Guerra) e mantinham o trabalho
não só de acolhimento, como de trabalho dos vínculos familiares, algo
bem próximo ao que desenvolvemos no bojo do capitalismo dependente.
A sistematização das práticas de Winniccott (2002) é
fundamental para nós, pois nosso objeto é o exercício profissional da
assistente social que, como elucida Netto (2007), é uma profissão que se
legitima no capitalismo monopolista pelo seu viés interventivo nas
refrações da “questão social” no bojo das políticas sociais.
Assim, sistematizações de outras experiências nos são valiosas.
Por isso, também nos aproximaremos da experiência de Makarenko
(2016), pedagogo que coordenou (no contexto da Revolução Russa) 300
colonos na colônia Gorki e, diante do êxito do seu trabalho, foi
convidado a fundir a colônia Gorki com Kuriazh, com mais 400
colonos, totalizando 700 colonos. Essas colônias recebiam adolescentes
em conflito com a lei. A experiência de Makarenko aponta as
possibilidades históricas transgressoras de políticas sociais desenhadas
para cindirem com o núcleo do capital.
Nessas experiências buscamos evidenciar os aspectos centrais do
exercício profissional, cujas posturas concretas cotidianas empreendem
ações de enfrentamento ao capital e aos seus estranhamentos cotidianos
(LUKÁCS, 2013), posturas que denominaremos, conforme Tonet
(2005) de práticas emancipatórias.
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PARTE I
O TRABALHO DA ASSISTENTE SOCIAL NA EXECUÇÃO
TERMINAL DE POLÍTICAS SOCIAIS
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SEÇÃO 2
A NATUREZA DO TRABALHO DA ASSISTENTE SOCIAL
É sabido que a necessidade de um profissional como a assistente
social – que manipule variáveis empíricas superficiais das refrações da
“questão social” de modo a, ao mesmo tempo, suprir necessidades
imediatas do trabalhador mantendo e reforçando as bases do capital
(NETTO, 2007) – emerge na sociabilidade da era dos monopólios,
quando os grandes oligopólios financeiros tomam conta do mercado
mundial universalizado, constituindo um sistema de exploração em
escala mundial para enriquecer um grupo de oligarquias financeiras
(LÊNIN, 2014).
A emersão do Serviço Social está, portanto, ligada a um grau
elevado de complexificação das relações sociais capitalistas e
intensificação e saturação de suas contradições, sob a dinâmica
econômica dos monopólios que apresentam contradições internas que
tendem a colocar sua autorreprodução em risco – tendência de
desemprego estrutural, de queda da taxa de lucros, as crises de
superprodução, perda da relação dialética entre produção, consumo e
necessidade, etc. (MÉSZÁROS, 2009) – demandando mecanismos de
contratendência para que torne viável a reprodução social sob os marcos
do capital.
Assim, segundo Netto (2007), o capital demandará a assistente
social enquanto profissional assalariada que atua de forma interventiva
sobre as variáveis mais superficiais das refrações da “questão social”, de
modo a viabilizar a reprodução social da família trabalhadora enquanto
tal (trabalhadora): na medida em que as políticas sociais sanam as
necessidades sociais mais elementares da classe trabalhadora, ela o faz
sob os ditames do capital, viabilizando a reprodução da força de trabalho
apta à extração de mais-valia.
Segundo pesquisa do conjunto CFESS/CRESS, 78% dos
assistentes sociais em 20041 eram empregados pelo poder público, o que
quer dizer que somos majoritariamente assalariadas da burocracia estatal
proletarizada. Argumentamos, em conformidade com Netto (2007), que
o capital nos demanda enquanto assalariadas para a execução terminal
de políticas sociais, já que mesmo quando assumimos cargos de gestão,
fazemos a gestão da execução terminal. Como demonstraremos no
1

Este perfil deve mudar significativamente a partir da aprovação da emenda
constitucional nº 95 que limita os investimentos em políticas sociais. A tendência é
de generalizar os profissionais terceirizados.
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Capítulo II, os nexos causais decisivos da constituição dos serviços
sociais estão sob o domínio das personificações do capital
(MÉSZÁROS, 2009). São presidentes, prefeitos, ministros, secretários,
etc., que determinam, sob a batuta do capital financeiro, quanto será
gasto e em que, quais são os tipos de serviços ofertados pelas políticas
sociais, qual o público atendido, qual a finalidade dos recursos
repassados, etc. Ainda que esteja gerindo, são apenas os nexos causais
envolvidos na execução terminal e também em execução de orçamento,
planejamento, etc. A verdade é que jamais as decisões centrais
(orçamento, recursos humanos, público-alvo, etc.) saem dos cuidados
dos representantes do capital.
Sendo assim, tal como todo profissional assalariado, somos
alienadas/estranhadas de nossas condições de trabalho, de nossas
relações de trabalho, apêndices da máquina estatal que nos impõe com
sua burocracia a forma excludente e apassivadora de garantir direitos
sociais coletivos. No bojo da luta de classes, os serviços sociais são
intercortados por interesses antagônicos: à classe burguesa servem de
mecanismo político de controle da classe trabalhadora, pois lida com as
necessidades imediatas dos trabalhadores dentro dos limites do capital;
para os trabalhadores, um meio de sanar parcialmente necessidades que
não conseguem via mercado.
Sendo os serviços sociais equipamentos públicos desenvolvidos
pela era mercantil para, por meio de trabalho combinado de
profissionais de diversas funções, gerenciar necessidades sociais da
classe trabalhadora socializando bens materiais e espirituais, a assistente
social o faz dentro de um processo manipulatório para que os
trabalhadores se reproduzam enquanto força de trabalho, alheios à esfera
política.
No intuito de iniciar o processo reflexivo acerca do exercício
profissional crítico, pensamos ser pré-requisito esclarecer de início os
elementos ontológicos constitutivos do trabalho da assistente social
enquanto tipo de práxis social mais complexa, fruto de uma
sociabilidade igualmente complexa: o capitalismo monopolista que
chega a tamanho conflito de classe que precisa organizar mecanismos
contínuos de intervenção nas refrações da “questão social” para
conseguir promover a coesão social em torno do projeto burguês de
sociedade (NETTO, 2007).
Neste primeiro capítulo vislumbramos elucidar os elementos
ontológicos fundamentais constitutivos do exercício profissional
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entendido enquanto práxis social num determinado lócus da divisão
hierárquica do trabalho: a execução terminal de políticas sociais2.
Pretendemos fazer uma abstração da categoria trabalho e elucidar
como seus complexos se expressam no labor específico da assistente
social. Assim, refletiremos como se articula neste complexo espaço
sócio-ocupacional o trabalho e as necessidades humanas cindidas pela
luta de classes; a articulação entre teleologia, causalidade e casualidade
e de que forma o trabalho, que apenas pode se objetivar em uma escolha
alternativa, funda a liberdade e os valores éticos; todos refletidos a partir
do cotidiano profissional da assistente social compreendida enquanto
assalariada, membro da classe trabalhadora. Buscando chegar à
ontologia do cotidiano do trabalho da assistente social, faremos essa
análise categorial a partir da análise dos dados do atendimento da
Família Silva, bem como do SAICA “Novo Amanhecer”.
Pela natureza do SAICA, enquanto serviço substituto provisório
dos cuidados familiares, fomos impelidas a abordar as particularidades
do desenvolvimento infantil para analisar a relação entre trabalho e
necessidade neste tipo de serviço. Para abordarmos esse assunto, Lukács
(2013; 2010), Mészáros (2016), Marx (2004) e Costa (2012) foram as
primeiras obras utilizadas. Em suas análises, porém, a valoração das
experiências que constituirão a personalidade, com a preponderância
ontológica da objetividade, parecia ser algo racional quando nossa
experiência profissional denotava que havia uma dimensão afetiva que
muitas vezes era preponderante sobre a razão.
Foi então que nos aproximamos de Winiccott (2002), psicanalista
infantil que foi, no período da II Guerra Mundial, responsável pelos
alojamentos de crianças no interior da Inglaterra quando foi necessário
evacuar Londres. Sua abordagem, pautada na psicanálise, se centra no
desenvolvimento afetivo da criança que precisa ser conduzido pelo
adulto que a acolhe. Este autor, porém, fala da esfera afetiva como algo
dado, sem explicação de sua ontogênese, de modo que sua análise fica
desistoricizada.

2

Sabemos que existem contestações quanto à afirmação da assistente social
desempenhar execução terminal de políticas sociais, sobretudo porque temos
ocupado funções de gestão das políticas sociais. Porém, conforme vamos
aprofundar no Capítulo II, entendemos que ainda que estejamos na gestão, fazemos
a gestão da execução terminal, estando as causalidades mais fundamentais – como
orçamento, delineamento do público-alvo, natureza da intervenção, etc. – nas mãos
das personificações do capital.
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Então, nos aproximamos de Vygotski (1991; 1996; 2001) que, a
partir do método marxista e de pesquisas científicas, desvenda como, a
partir da atividade humana, se desenvolve as funções psicológicas
superiores. Muito embora ele desvende o processo ontogenético, ele não
aborda como se dá o processo de condução do processo de
desenvolvimento afetivo. Por isso, nesta análise conciliamos os dois
autores mantendo Winiccott (2002) por meio de aproximações que não
o isentam das devidas críticas.
Após esta análise mais abstrata, buscaremos nos aproximar da
concretude das relações de trabalho, situando-as na base
alienada/estranhada do trabalho assalariado e sua forma específica
presente no exercício profissional da assistente social. Este será o alvo
da análise do segundo tópico deste capítulo, buscando trazer a discussão
do exercício profissional o mais rente possível da cotidianidade.
Aqui ainda não esgotaremos a função do Estado ou das próprias
políticas sociais na reprodução social, alvo de reflexão do próximo
capítulo. Ambos os capítulos constituem a Parte I desta tese que trata da
Assistente Social enquanto executora terminal de políticas sociais.

2.1.

ERA SÓ MAIS UM SILVA

“Era só mais um Silva que a família não brilha” (Mc Bob Rum
em “Rap do Silva”). A maior parte das pessoas que veem um negro
pobre, nas ruas brancas catarinenses, ir ao bar da esquina de casa ainda
cedo do dia para tomar seu gole, pensa que sua falta de brilho é culpa
das escolhas mal feitas deste homem ignorante. Este é o homem ao qual
denominamos Sr. José da Silva, no nome mais genérico possível do
homem pobre brasileiro, mais um genitor da família, mais uma entre as
“pessoas que devem ser retiradas do esquecimento” (HOBSBAWN,
1998, p. 07). Isto porque a trajetória da Família Silva, perpassada pela
intervenção dos serviços públicos de Itajaí, reflete a história de tantos
outros descendentes de pessoas escravizadas no Brasil, forçados a viver
numa sociabilidade que os explora e oprime com a máxima intensidade
possível, anulando-os como sujeitos de necessidades, enquanto as
políticas sociais remediam os desdobramentos deste processo sanando
parcialmente necessidades imediatas a partir das expressões mais
superficiais, repondo-os à sua condição nos mais baixos níveis da
divisão hierárquica do trabalho.
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É sabido que o Serviço Social se legitima como profissão
interventiva nas refrações da “questão social”, manipulando as variáveis
mais superficiais de modo a garantir a reprodução da família
trabalhadora, reproduzindo sua inserção na divisão hierárquica do
trabalho. A trajetória da Família Silva revela aspectos da forma de ser da
profissão.
Como latino-americano superexplorado3, Senhor José da Silva
trabalha autonomamente na construção civil como pedreiro e pintor e
reside em Itajaí, na branca Santa Catarina. Pai de 4 filhos, mora com
eles e sua esposa numa casa própria construída num terreno de
propriedade da família há muitos anos, onde há outras casas nas quais
habitam outros núcleos familiares, todos da Família Silva. A mãe de
José, D. Maria da Silva, era mãe de santo no terreiro de candomblé que
funcionava no terreno de sua casa. Todos os membros da família
estavam envolvidos nesta atividade religiosa que é parte constitutiva da
identidade dos povos africanos em nosso país e também da Família
Silva.
A Família Silva é oriunda de pessoas que foram escravizadas.
Segundo o relato presente no relatório da Análise de Impacto do
“Serviço de Acolhimento Institucional Novo Amanhecer4”, a família se
instalou naquela região quando ali era longe do centro de Itajaí, o
suficiente para ser um não lugar, para além de onde passava a linha de
trem e ali viveram mais de século na informalidade, por meio de
esmolas, bicos, prostituição das mulheres, etc., ao longo dos anos.
3

Marini (2000) irá cunhar o conceito de trabalho superexplorado enquanto tipo
específico de trabalho que funda a sociedade capitalista dependente. Explica o
autor que a América Latina se insere na divisão internacional do trabalho em
condição de subalternidade, enquanto mecanismo de contratendência de queda da
taxa de lucros do capital central. Nossa função é oferecer commodities baratas para
baratear o custo com capital constante e fixo das indústrias dos países centrais, que
detém o monopólio tecnológico e a possibilidade de extração de mais-valia
relativa. Aos países latino-americanos, nos cabe a ampliação de extração de maisvalia a partir da mais-valia absoluta e por sustentarmos dois segmentos de
burguesia (nacional e internacional) somos relegados à superexploração do
trabalho, um tipo de trabalho mais intenso e pautado no esforço físico, jornadas de
trabalho ampliadas, salários abaixo do necessário para se reproduzir enquanto
força de trabalho e predominância de vínculos informais de trabalho.
4
A presente tese parte, como dado empírico, da análise do relatório “Análise de
Impacto do Serviço de Acolhimento Institucional Novo Amanhecer (Itajaí-Santa
Catarina)”, cujos dados foram publicizados no “Seminário Municipal sobre
Acolhimento Institucional de Crianças, Adolescentes e Jovens”, realizado no dia
25 de novembro de 2014, na Universidade do Vale de Itajaí.
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O Brasil colonial que explorou por 4 séculos o trabalho escravo
de negros e índios torna-se capitalista pela modernização de seus
empreendimentos e sua integração subalterna ao mercado internacional,
sem que tenha havido a troca de poder de uma classe a outra por
processo revolucionário, como na Revolução Francesa.
Aqui, conforme Fernandes (2005), são os mesmos oligarcas
agrários retrógrados ex-senhores de escravos que integrarão o Brasil no
mercado mundial enquanto sócios minoritários: vendemos commodities
de modo a baratear o preço do salário dos trabalhadores dos países
centrais e o gasto com matérias-primas para que a indústria dos países
centrais monopolizem a produção de maquinários, bens de valor
agregado e o capital financeiro. A precariedade da vida dos Silva é fruto
deste perverso processo histórico que marca a fundação da sociedade
brasileira5.
Em 2011, o SAICA “Novo Amanhecer” recebeu, encaminhado
da instituição “Recanto Infantil” (recém-desativada), o grupo de 3
irmãos da Família Silva. Na ocasião, a situação da família era esta:
[...] o Conselho Tutelar que fez visita à família
para averiguar um conjunto de situações: recebeu
o APÓIA6 de Adriana, Talita e Miguel e recebe
informações de que Adriana e Talita estariam sob
exploração sexual, aliciadas por Sra. V., mãe de
uma colega de escola das adolescentes. Relatou-se
que Sr. José está desempregado. Miguel está
pedindo esmolas e cuidando de carros.
Apresentando comportamento agressivo e
cometendo vandalismo na escola. Pedro, por sua
vez, está evadido, praticando pequenos furtos para
manter sua dependência química, batendo no pai e
irmãos. Ele tem medidas socioeducativas para
cumprir, mas não é acionado porque não se sabe
seu paradeiro (SECAJ, 2014, p. 27).

5

Ainda que a industrialização traga a promessa de modernização, cumpre salientar
que o racismo das elites brasileiras era tão grande, que dentro de um projeto de
embranquecimento da sociedade brasileira, foram trazidos imigrantes europeus
para ocupar o chão de fábrica da nascente indústria brasileira, bem como para
ocupar os campos (JUNIOR, 2000). Aos negros coube viver à margem (viver em
morros que hoje são as favelas – a senzala da era moderna brasileira) e na
informalidade.
6
Programa de Combate à Evasão Escolar, no qual as escolas notificam os alunos
com consecutivas faltas para que o Conselho Tutelar averigue as causas e viabilize
o retorno da criança à escola.
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Em 2011, portanto, a Família Silva exprime inúmeras refrações
da “questão social”: Sr. José da Silva estava desempregado, as crianças
evadidas da escola, envolvidas com furtos, esmola, prostituição, uso e
tráfico de drogas, além das relações violentas entre pai e filhos. São
essas as questões que demandam resposta do trabalho da assistente
social e que ele precisa compreender para dar resposta profissional.
Caso haja suspensão da família de sua posição de classe e
reflexão sobre as intervenções profissionais restritas ao âmbito familiar,
então se incorrerá na psicologização da “questão social” (NETTO, 2007)
que culpabiliza os indivíduos por sua condição de vida e culmina em
intervenção profissional “reeducativa” e punitiva, vislumbrando a
“integração social” dos indivíduos “disfuncionais”. Essa análise omite
as contradições oriundas da própria dinâmica social que determina os
dilemas cotidianos pelos quais todos nós passamos, inclusive as famílias
que atendemos nos serviços sociais.
Está previsto nas “Orientações Técnicas para Serviços de
Acolhimento de Crianças e Adolescentes” que o primeiro procedimento
da equipe técnica deve ser o “Diagnóstico Social” por meio do qual se
apreende o histórico da família. Pela imediaticidade do cotidiano,
geralmente esse diagnóstico se restringe à sistematização de dados
empíricos, como a renda, formação profissional, escolaridade, condição
de saúde dos usuários, sem adentrar a historicidade para compreender
tais fenômenos, nem a forma como a história de vida é apreendida e
significada pelos sujeitos.
No plano histórico, conforme Marx (2011) chama a atenção, há
que se ressaltar o tráfico de negros como mecanismo de acumulação
primitiva dos países colonialistas (hoje os grandes imperialistas) e a
profunda reificação dos negros que não vieram como seres humanos
(sequer tinham alma para a Igreja católica), mas como instrumento de
trabalho, tal como um “cavalo que fala”, uma mercadoria que teve
apagada a sua história, sua língua e toda sua identidade. A naturalização
de sua desumanização enquanto mercadoria “escravo” culmina na
inferiorização de tudo o que remete a negritude: seus traços físicos,
cabelos, músicas, etc.
É por esta secular posição na divisão hierárquica do trabalho que
a Família Silva, descendente de pessoas escravizadas, ficou totalmente
vulnerável quando, em 2008, Dona Maria faleceu e a família perdeu sua
principal fonte de renda (as oferendas do terreiro): de repente os Silva só
tinham o assalariamento para se sustentarem – salários oriundos das
atividades econômicas do mercado informal, como esmolas,
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prostituição, tráfico de drogas, etc. – trabalhos herdados de seus
antepassados7.
A esposa de Sr. José morreu, deixando-o sozinho para cuidar de 4
filhos pequenos e meses depois um incêndio consumiu toda a sua casa.
É este contexto dramático da vida dessa família que passará a existir nos
autos do Juizado da Vara da Infância no ano de 2008. Abordaremos todo
atendimento dado a essa família no período de 2008 a 2013, ou seja, de
quando a família passou a ser acompanhada pelo juizado até o
desacolhimento no SAICA “Novo Amanhecer”, denotando a forma
como o serviço de acolhimento funcionou enquanto mediação de
segunda ordem do capital. Neste período da história da vida de José da
Silva aparecem os seguintes sujeitos:
Imagem 1 – Nomes dos sujeitos
Nome
Sexo
Parentesco
José
Francisca
Maria
Pedro
Talita
Adriana
Miguel
Rogério

Masculino
Feminino
Feminino
Masculino
Feminino
Feminino
Masculino
Masculino

Felipe
Cássia
Benta

Masculino
Feminino
Feminino

Genitor
Esposa de José
Mãe
Filho
Filha
Filha
Filho
Companheiro de
José
Neto
Irmã de José
Tia de José

Ano de
nascimento
Não informado
Não Informado
Não Informado
1996
1998
1999
2000
Não informado
2012
Não Informado
Não Informado

Fonte: Secretaria da Criança, Adolescente e Juventude de Itajaí/SC

Então, mediante tamanhas perdas, não conseguindo se prover por
meio das relações mercantis, em 2008, por advento do incêndio em sua
casa, a Família Silva será atendida pelo Conselho Tutelar.
O primeiro relato sobre a família nos autos do processo data de
dezembro de 2008, quando o Conselho Tutelar foi notificado sobre o
incêndio. Diante da situação, todos os seus filhos foram viver com a tia
7

Tais atividades são típicas do mercado de trabalho latino-americano que, pela ação
imperialista, está numa configuração específica de luta de classes, na qual a classe
trabalhadora brasileira sustenta dois segmentos de burguesia, um nacional e um
imperialista, em virtude do que a classe trabalhadora está submetida a uma forma
mais intensa.
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Cássia, a qual vivia no mesmo terreno dos Silva. Também a casa da tia
Cássia pegara fogo e o Conselho Tutelar acionou a Defesa Civil, que
interditou as respectivas casas e solicitou a troca da fiação (SECAJ,
2014, p. 05).
Neste contexto, em dezembro de 2008, Sr. José estava sem
emprego, com 4 filhos pequenos para cuidar (Pedro com 12 anos, Talita
com 10 anos, Adriana com 9 anos e Miguel com 8 anos de idade) e sem
teto. Temos uma família que apresenta diversas formas de refração da
“questão social” e que requer a intervenção de políticas sociais.
A ação imediata adotada foi a de encontrar abrigo provisório para
as crianças, o que seria adequado se fosse acompanhada da ação mediata
de conceder um abrigo definitivo. Foi isso o que buscou o Conselho
Tutelar, acionando a Secretaria de Habitação, mas afirma o relatório:
[...] A reconstrução da casa jamais foi vista e
encaminhada enquanto direito a ser viabilizado
para além das relações de mercado. Antes, tais
relações foram naturalizadas e impostas como
única saída mediante a qual Sr. José pode transitar
para reaver seus filhos (SECAJ, 2014).

Ao invés da proteção da solidariedade coletiva pautada em
mecanismos protetivos das políticas sociais, o Sr. José é impelido à
disputa individualista no mercado por um salário para que viabilizasse,
por sua iniciativa privada, a reconstrução de sua vida8.
8

Para compreender isto é necessário entender a natureza do Estado brasileiro, ditada
pela natureza de constituição da sociabilidade capitalista brasileira. Segundo
Fernandes (2005), a natureza da revolução burguesa no Brasil é que não foi um
processo da própria maturação das forças produtivas brasileiras e da reivindicação
popular de transformação do Estado absolutista ao liberal, numa disputa
democrática pelo Estado, como na revolução francesa. Aqui a revolução burguesa
se deu a partir de interesses externos imperialistas que se aliançaram à elite
nacional – elites agrárias aliadas a emergentes setores de migrantes europeus
industriais (de indústria de bens de consumo) – que promoveram o
revolucionamento da base econômica de nossa economia (se não capitalista à
capitalista) por dentro do Estado enquanto modernização dos próprios negócios.
Este revolucionamento da base econômica de cima para baixo instaura um
processo de contrarrevolução permanente no qual em todo período de crise do
capital e necessidade de reorganização de nossa economia, esta se dá de cima para
baixo, das elites nacionais aliadas ao imperialismo que autoritariamente tomam o
Estado e impõem suas necessidades à sociedade brasileira. Isto imprime uma
sociedade estruturalmente autoritária e violenta no qual o Estado está totalmente de
costas às necessidades dos trabalhadores porque tomado por interesses particulares.
Fernandes (2005) afirma que o Estado não é alvo de disputa, os espaços públicos já
têm donos e é ou das elites brasileiras ou de segmentos intimamente ligados a ela,
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Após perder a mãe e a esposa, porém, Sr. José adoeceu com a
depressão (inclusive tentando suicídio algumas vezes), passou a abusar
mais do uso de álcool e sua capacidade protetiva em relação aos filhos
ficou ainda mais comprometida. Apesar disso,
Os mais emergenciais pedidos de intervenção
estatal para sanar necessidades humanas básicas
oriundas do incêndio foram negados. A Secretaria
Municipal de Habitação não atendeu à solicitação
do Conselho Tutelar de reconstrução da casa da
família. Tampouco a Secretaria Municipal de
Saúde atendeu à solicitação do “Programa
Acolher e Cuidar”, de cirurgias plásticas para a
reconstituição dos tecidos da pele de Miguel,
queimados durante o incêndio (SECAJ, 2014, p.
24).

O direito fundamental de habitação violado levou
inelutavelmente à incapacidade protetiva da família, muito embora
houvesse outros esforços. Com as negativas, restou então resolver a
questão de forma imediatista e de modo a vitimizar ainda mais as
crianças e o Sr. José que, após perder a mãe, a esposa e a casa, ainda
perde a guarda das crianças para tia Cássia, para quem teve que pagar
pensão. Além disso, segundo o relatório,
A perda da fonte de renda com a morte da mãe de
Sr. José foi atendida com a exigência dele
trabalhar e “tratar” sua dependência química.
Deste foi exaustivamente cobrado o controle do
uso abusivo de álcool com incontáveis
encaminhamentos de inúmeros serviços da rede,
incluindo do Judiciário, para o CAPS Ad (Centro
de Atenção Psicossocial de Álcool e outras
Drogas) (SECAJ, 2014, p. 25).

Naturalizadas as heranças escravagistas que jamais tiveram
medidas reparadoras no Brasil, naturalizando o não acesso de Sr. José ao
emprego formal e o não acesso à proteção do trabalho em decorrência de
ou seja, ele é autoritariamente ocupado pelos interesses dos “de cima”, excluindo
totalmente os “de baixo” da esfera política e dos bens públicos (como o fundo
público, serviços, equipamentos, etc.). Por isso que aqui a medida mais utilizada e
aceita pelo senso comum à “questão social” é a violência e para sua justificativa
ideológica, a criminalização da pobreza por meio da guerra do narcotráfico é algo
notável.
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adoecimento, naturalizada a violência econômica sob a qual estava
submetida a Família Silva e a negligência estatal, não havia nos autos
nenhuma medida judicial que exigisse do poder público oferecer efetiva
proteção social à família (SECAJ, 2014).
Por outro lado, foram fartos os encaminhamentos do genitor e as
crianças para que pudessem se adaptar às normas sociais e, quanto ao
genitor, às exigências de mercado, culpabilizando-os por sua condição
de vida – a psicologização da “questão social” (NETTO, 2007) – que
coaduna com um projeto societário conservador e direciona a
intervenção profissional para a “reeducação” do indivíduo
“disfuncional”, que precisa ser integrado socialmente na sociedade não
questionada.
No período de 2008 a 2011 os relatos são:
atendimentos psicológicos ou do CAPS aos
familiares, encaminhamento ao CRAS e CREAS,
relatos da escola denunciando os comportamentos
dos estudantes em questão (e solicitando
providências ao Judiciário) e pedidos de
transferência de escola (SECAJ, 2014, p. 27).

Se, por um lado, até mesmo quando as crianças foram pegas
pedindo esmolas por estarem passando fome em casa, a medida adotada
foi a de encaminhar a atendimento psicológico, por outro, não consta
nos autos nenhum apoio e orientação daquilo que efetivamente partia da
esfera cultural: o patriarcado que, pautado na divisão sexual do trabalho,
estabelece o trabalho doméstico como responsabilidade da mulher e a
morte da esposa coloca tal tarefa sob a responsabilidade do Sr. José. A
restituição da capacidade de cuidado familiar, neste caso, passaria por
uma transformação cultural, sobretudo do genitor, posto que
inesperadamente os cuidados domésticos recaem sob sua
responsabilidade:
Sempre foi muito dependente da esposa, nunca se
preocupou com os filhos, seu dever era trabalhar e
proporcionar o sustento dos filhos, sendo que
outras obrigações e compromissos era de
responsabilidade da Sra. Francisca [esposa]. Com
o falecimento da esposa e quatro filhos pequenos
pra cuidar, não conseguiu administrar a casa e
orientar
os
filhos
(AUTOS
ACOMPANHAMENTO, fl. 79, Vol.I). (SECAJ,
2014, p. 26).
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Se o que era do âmbito cultural foi negligenciado, o que é da
objetividade do campo econômico será revertido em cobranças
moralistas. Neste ponto, cobraram-se comportamentos com a
expectativa de que a família absorvesse praticamente sozinha os efeitos
do grandioso acidente doméstico, que foi o incêndio em sua casa, e as
perdas da mãe e esposa do Sr. José. Do dia para a noite,
Não havia quem fizesse o almoço, enviasse os
filhos para a escola, conversasse, orientasse,
transmitisse valores e normas etc. Isto gerou uma
situação extremamente delicada para esta família,
que sequer poderia ser sanada mediante o
mercado (pagamento de uma babá, meio de
transporte, empregada doméstica, etc.) diante da
sua condição socioeconômica (SECAJ, 2014, p.
26).

Na falência do disciplinamento de Sr. José, cuja subjetividade
estava muito esfacelada para dar conta de sua vida, a solução foi a de
enviar os filhos à tia Cássia, o que durou pouco. Com sua própria
condição de vida muito vulnerável (financeira e de saúde), aos poucos
foi abrindo mão d@s sobrinh@s, conforme os conflitos com el@s se
intensificavam.
Ressalta-se a desobediência de Pedro, que não aceitava a
repreensão da tia respondendo que não lhe devia obediência por não ser
sua mãe. Então se buscou alocá-los em outro lar. Mas falamos de um
grupo de 4 crianças, que dificilmente seriam acolhidas em um único
núcleo familiar. Disso resultou a dispersão do grupo de irmãos entre
família extensa, amigos e conhecidos, medida que inevitavelmente
atuaria muito mais para esfacelar os vínculos entre pai e filhos e entre os
irmãos do que preservá-los. O relatório reconhece isso:
Sem condições de atender a Família Silva nas suas
necessidades mínimas, os vínculos do núcleo
familiar passaram a ser uma preocupação
secundária. Primou-se, a partir daí, a encontrar na
“família extensa” quem promover os cuidados dos
irmãos (SECAJ, 2014, p. 22).

Numa sociedade em que a produção é coletiva, mas o consumo é
privado e realizado na esfera da família nuclear (MÉSZÁROS, 2011),
não se encontrou nenhuma família que tivesse condições de absorver
estes cuidados, até porque toda família é oriunda do mesmo processo
sócio-histórico:
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Chamou a nossa atenção contato feito, por meio
de visitas domiciliares, a 5 (cinco) familiares, mas
cada aproximação à família feita de forma isolada.
A universalização do mercado e o baixo
enquadramento da família na divisão hierárquica
do trabalho inviabilizaram tais tentativas de
solidariedade espontânea: poucos são os que se
dispõem a abrir mão de seu tempo e dinheiro para
ajudar ao outro porque estes são muito escassos
(SECAJ, 2014).

A partir da ausência de condições do Sr. José cuidar dos seus
filhos e da desistência da tia Cássia, existem relatos da transferência das
crianças para diversos tios, vizinhos e conhecidos, sendo que, por fim,
os cuidados sempre recaíam para a responsabilidade daquele que “sob
pena de ruína” se virava como podia: Sr. José.
O fato é que 3 anos de intervenção estatal não foram suficientes
para dar condições para família ofertar os cuidados necessários aos
filhos pelas relações mercantis, seja pela falta de recursos materiais para
viabilizar proteção social via políticas sociais, seja pelos trabalhos
envolvidos nos cuidados domésticos que o Estado se isenta
absolutamente relegando ao trabalho invisível das mulheres9, seja pelas
relações protetivas que por razões culturais o Sr. José da Silva não
conseguia estabelecer (só foi capaz de reaver os filhos depois de 5 anos,
quando já tinha reconstruído a casa com seus próprios esforços e trouxe
Rogério, uma mulher transexual, para viver com a família, como sua
cônjuge e cuidadora do lar, repondo as relações patriarcais).
Foi neste complexo contexto que o juizado da infância decidiu
pelo acolhimento das crianças em Serviço de Acolhimento Institucional
9

Cumpre aqui destacar a categoria analítica trazida por Cisne (2015) de sexagem.
Explica a autora que a classe trabalhadora é alienada da força de trabalho durante
as horas que e vende ao patrão, o que funda a alienação/estranhamento do trabalho
assalariado. Ocorre que as mulheres são por todo tempo de sua existência alienadas
da posse do próprio corpo que sempre está a serviço do sexo masculino, seja nos
trabalhos domésticos, no trabalho emocional, sexual, etc. trabalhos que são ligados
a uma suposta “natureza feminina” – Lessa (2012) vai nos mostrar como o que se
constitui de estereótipo de macho e fêmea, homem e mulher, advém do binarismo
fundado pela propriedade privada e monogamia – e que, por ser tratado como da
natureza feminina, aparece como um não trabalho que é invisibilizado. Este
trabalho invisibilizado é resquício da servidão e é denominado sexagem. Por este
mecanismo, o capital pode reduzir o preço de reprodução da força de trabalho à
custa do trabalho não pago da mulher e ampliar sua extração de mais-valia.
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para Crianças e Adolescentes, lugar no qual vamos analisar mais de
perto o trabalho da assistente social para, a partir desta experiência
singular, encontrarmos aspectos generalizantes da natureza do trabalho
da assistente social.

2.2.

A NATUREZA DO TRABALHO DA ASSISTENTE SOCIAL

A assistente social é um tipo de trabalhadora da sociedade
burguesa altamente complexa que demanda um tipo de profissional que
possua capacidades físicas e mentais de executar, enquanto braço estatal
que interfere nas variáveis de reprodução da família trabalhadora, um
conjunto de tarefas dentro da execução terminal de políticas sociais –
tais como elaborar, implementar, executar, planejar projetos, políticas
sociais, benefícios; orientar grupos e indivíduos; promover estudos
socioeconômicos de modo emitir pareceres que viabilizam o acesso a
benefícios e serviços, dentre outros.
Essas tarefas são executadas por meio de instrumentais técnicooperativos que se adequam à finalidade do trabalho. Um parecer sobre a
guarda de uma criança envolve pesquisa documental dos autos para
conhecer a história das pessoas em questão, requer visitas domiciliares e
entrevistas para tomar conhecimento dos fatos, a elaboração de um
relatório e a emissão de um parecer, pautadas numa dimensão teóricometodológica, vinculadas a uma perspectiva ético-política.
Um planejamento precisa ser feito por meio de reuniões entre os
envolvidos, diagnóstico da situação, a construção de meios de executar
os objetivos traçados com metas e prazos, etc. Tais ações são da esfera
concreta do exercício profissional e, como tal, a síntese de múltiplas
determinações que ficam obscuras na esfera cotidiana.
Assim, consideramos a atividade desempenhada pela assistente
social uma das modalidades de trabalho humano que se caracteriza pela
capacidade de pré-idealização. Lukács (2013) resgata em Marx o papel
do trabalho enquanto práxis social que funda o gênero humano, na
medida em que o diferencia de outros animais. Essa diferenciação se dá
justamente pela característica específica do trabalho humano em relação
ao do animal. Para Marx (2011), muito embora tanto a abelha quanto os
humanos possam construir sua morada, as abelhas a fazem de forma
instintiva, reproduzindo o que está gravado em seu código genético;
enquanto os humanos projetam seu trabalho, vislumbrando um produto
como resultado de seu trabalho, ou seja, o homem executa um trabalho
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preconcebido (telos). Neste, o futuro determina o presente enquanto
naquele, o passado é quem o determina.
É característica humana modificar a natureza por meio do
trabalho conscientemente direcionado buscando concretizar um novo
valor de uso que sane necessidades que com o desenvolvimento
produtivo vão podendo se tornar cada vez mais múltiplas e complexas.
Assim, o resultado final do trabalho é pré-concebido num dever-ser
perseguido pela objetivação do trabalho, de modo a criar novos valores
de uso que sanem necessidades humanas.
Se no setor produtivo o valor de uso concretizado são produtos
que, quando consumidos, sanam necessidades humanas, o trabalho da
assistente social no bojo dos serviços sociais, o valor de uso das
profissionais se materializa na própria intervenção da profissional: o
benefício viabilizado, a orientação social, etc.
Assim, viabilizamos um trabalho complexo que atuar em
fenômenos sociais que expressam as refrações da “questão social10”, tais
como pobreza, violência, fome, desemprego, carências materiais e
existenciais, sendo o Serviço Social uma profissão que tem por
característica atuar sobre necessidades humanas de uma dada classe
social formada pelos grupos subalternos, pauperizados ou excluídos dos
bens, serviços e riquezas da sociedade (CARVALHO, 2011).
A partir daqui, vamos demonstrar como os complexos do trabalho
se articulam no tipo de trabalho da assistente social na execução
terminal de políticas sociais, a partir do trabalho desenvolvido no
SAICA “Novo Amanhecer”.

2.2.1.
Relação dialética entre teleologia e causalidade no
trabalho da assistente social

Conforme Lukács (2013), todo trabalho humano contém em si
uma pré-idealização (um telos) direcionada à satisfação de uma
necessidade, feita a partir do conhecimento das condições objetivas (as
causalidades) que funcionam de forma independente da vontade
humana. As causalidades são a objetividade que precisa ser
coerentemente captada pela subjetividade para que o objetivo do
10

As refrações da “questão social” são fenômenos sociais que expressam no
cotidiano os efeitos da lei geral de acumulação capitalista, conforme abordamos
em Lacerda (2013).
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trabalho seja alcançado. Como, porém, é impossível se apreender todo o
conjunto causal envolvido num trabalho, em cada por teleológico existe
um tanto de casualidade, ou seja, efeitos inesperados que se desdobram
daquilo que era desconhecido no ato do trabalho.
O autor destaca, porém, que o dever-ser idealizado na consciência
humana não deixa de ser uma mera intenção se não houver ações que
movimentem os nexos causais de forma coerente à consecução do
idealizado. Assim, se o trabalho pré-concebido não for seguido por
pores teleológicos que coloquem em movimento nexos causais
coerentes, ele não cria valor de uso novo previamente idealizado e corre
o risco de não sanar adequadamente as necessidades. Em toda práxis
existe, portanto, uma necessária conexão dialética entre teleologia,
causalidade e necessidade. Vamos perseguir elucidar tais conexões no
tipo específico de trabalho da assistente social no SAICA.
Segundo Lukács (2013), existem dois tipos de pores teleológicos:
os que recaem sobre causalidades naturais, constituindo-se pores
teleológicos de primeira ordem; e pores teleológicos mais complexos,
que recaem sobre o telos de outros indivíduos, sendo pores teleológicos
de segunda ordem.
Consideramos este ser o caso do trabalho da assistente social:
cada reunião, entrevista, relatório, encaminhamento consiste uma
tentativa de convencimento de terceiros de tomar alguma atitude
(conceder um benefício, realizar algum atendimento, tomar alguma
decisão, etc.). Todo trabalho, porém, só é iniciado porque vislumbra
sanar uma necessidade, do corpo ou do espírito humano.
No caso do SAICA “Novo Amanhecer”, ele atende à necessidade
de cuidados da criança e adolescente e à sua realocação em relações
familiares (seja a nuclear, extensa ou substituta). Ou seja, o serviço
interfere nas relações familiares, de modo a viabilizar que os filhos da
classe trabalhadora mais pauperizada se reproduza enquanto tal. Para
estes, por sua vez, o SAICA é muitas vezes a diferença entre vida e
morte dos seus filhos.
Esta concretização, para que tenha êxito, precisa conhecer os
nexos causais que estão envolvidos no trabalho e que existem
objetivamente, para além da vontade humana: para se construir um
martelo, é preciso se utilizar de uma pedra e uma madeira duras, já para
se fazer uma escultura é melhor a argila maleável, e assim por diante.
Então, a concretização do dever-ser pré-idealizado requer o
espelhamento coerente das causalidades para que se identifiquem os
meios mais adequados de por em movimento as cadeias causais mais
coerentes com o fim posto.
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Assim, a práxis, enquanto exteriorização humana, envolve a
coerência dialética entre teleologia e causalidade, direcionando pores
teleológicos a finalidades pré-estabelecidas (LUKÁCS, 2013). Quando o
trabalho é direcionado por uma pré-idealização, o por teleológico é
direcionado conscientemente pelo dever-ser que leva à opção por uma
entre todas as alternativas, daquela que se acredita ser a que possui em si
a potencialidade de colocar em movimento cadeias causais mais
coerentes com o dever-ser que se quer materializar. Quanto mais
apurado o conhecimento das causalidades que se vai manipular, mais
possibilidades alternativas se conseguem identificar ou delinear,
ampliando a margem de escolha e, portanto, de liberdade.
O trabalho da assistente social se desenvolve pela mediação de
tais nexos, porém em relações mais complexas. Diferente do trabalho
que recai sobre a manipulação de causalidades naturais, o trabalho dela
incide sobre causalidades sociais e/ou a consciência de terceiros. A
atuação sobre a consciência de terceiros (consciência dos usuários, dos
gestores, juízes, promotores, etc.) é algo complexo e fora de qualquer
controle rígido, assim como os fenômenos sociais os quais a assistente
social é chamada pelo mercado a manipular no cotidiano. Referem-se à
concretização de complexas relações sociais de exploração e opressão
que tendem a ser naturalizadas pelo senso comum.
Então, apreender com coerência os nexos causais envolvidos no
exercício profissional da assistente social não é tarefa simples e requer o
uso do conhecimento científico, o que não é característica inerente à
cotidianidade, esfera do espontaneísmo, das respostas pragmáticas que
requerem a todo momento de nossos sentidos (HELLER, 2008). A vida
cotidiana é a vida do homem inteiro, ou seja, participa dela com todos os
aspectos de sua personalidade. “O fato de que todas as suas capacidades
se coloquem em funcionamento determina naturalmente, que nenhuma
delas possa realizar-se, nem de longe, em toda sua intensidade.” (idem,
2008, p. 31).
Caso a assistente social não esteja referenciada por aparato
teórico-metodológico munido de cientificidade crítica para analisar o
real (as causalidades) para além da imediaticidade, não apreenderá a
dinâmica social que engendra as expressões da “questão social” sobre as
quais recai seu trabalho, muito menos os mecanismos institucionais
pelos quais dá suas respostas profissionais, prenhes de contradição. Este
é o terreno fértil para a psicologização da questão social (NETTO, 2007)
por parte do profissional, o que anula a possibilidade de utilização da
autonomia profissional relativa para a construção de pores teleológicos
críticos ao capital, vinculados à emancipação humana.
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A forma como o profissional vê as relações que determinam a
expressão da “questão social”, sobre a qual recairá seu trabalho,
configura a forma como se posiciona no cotidiano. Quando se perde de
vista as determinações objetivas do comportamento humano, torna-se
inviável perceber que junto com as refrações da “questão social” no
campo objetivo (a falta de meios de subsistência), há também suas
sequelas no campo subjetivo, já que a pobreza material tende levar o ser
humano à pobreza espiritual. Quando se desconsidera estas marcas, os
comportamentos tidos por “antissociais11” não podem ser
compreendidos para além de problemas genéticos, de “má educação”,
enfim, qualquer justificativa (ou moralizante ou fatalista) que tira o foco
da sua verdadeira causa (a relação capital-trabalho).
Retirando o acolhido e sua família da historicidade, os
profissionais não percebem que suas vivências traumáticas muitas vezes
levam a criança ou adolescente a sentir carga emocional excessiva e
incontrolável. Diante de sua incapacidade de lidar com elas, tudo o que
o acolhido poderá fazer é negar a propriedade de fantasias más ou então
dramatizá-las. “A agressividade, que dificulta seriamente o trabalho do
professor, é quase sempre dramatização da realidade interior que é ruim
demais para ser tolerada como tal. [...]” (WINICCOTT12, 2002, p. 99).
A causa dessa relação será a tentativa da criança levar uma realidade
interna terrível demais a ser reconhecida em relação com a realidade
externa, como forma de pedir socorro.
Muitas vezes, sem compreender os comportamentos
“antissociais” para além da aparência, os profissionais que atuam junto
às crianças e adolescentes tendem a não compreender este pedido de
socorro e passam a lhes refugar, deixando à sua própria sorte a tarefa de
lidar com suas emoções, além de reforçar o sentimento de rejeição e
revolta. O refugo destas crianças e adolescentes expressa profundo
estranhamento dos trabalhadores em relação a eles e se pauta na sua

11

Por enquanto vamos nos utilizar do termo “antissocial” entre aspas porque é o
utilizado por Winiccott (2002), mas não pactuamos do uso deste termo e vamos
refutá-lo explicando nossos motivos.
12
Sabemos que este autor é filiado à psicanálise, sob uma perspectiva bastante
conservadora e machista. No entanto, dentro do limitado estudo que fizemos da
constituição da personalidade e do desenvolvimento infantil, este foi o único autor
encontrado que aborda o desenvolvimento afetivo como uma das importantes
esferas do trabalho do SAICA. Por isso, buscamos fazer uma aproximação com
Winiccott (2002) que demarque seus problemas analíticos, mas preserve seus
avanços no campo da condução do desenvolvimento afetivo.
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desumanização escondendo sua real personalidade por trás de estigmas:
o bandidinho violento, o drogado perigoso, o coitadinho órfão, etc.
Os
comportamentos
“antissociais”,
por
trás
da
pseudocientificidade, escondem e sustentam estereótipos, analogias e
esquemas já elaborados, constituintes do senso comum presente no
cotidiano, caracterizado por ultrageneralizações impingidas em nossas
mentes desde que nascemos e que podem levar anos ou séculos para ser
apreendidas de forma crítica. Toda ultrageneralização é uma regra
temporária de comportamento que permanece intocada enquanto ela
encontrar confirmação no cotidiano, caracterizado pelo pragmatismo –
unidade entre pensamento e ação (HELLER, 2008).
A ultrageneralização é característica do pensamento cotidiano,
seja nas suas “formas tradicionais”, seja na experiência individual.
Todos eles são juízos provisórios porque são feitos anteriores à prática,
mas a maior parte dos juízos provisórios não são preconceitos. O
preconceito é um tipo particular de juízo provisório e para entendermos
sua origem temos que considerar a estrutura do pensamento cotidiano
(idem, 2008).
A ultrageneralização é uma necessidade do pensamento cotidiano
porque é impossível ao ser humano em só um golpe de vista conhecer
toda a complexidade envolvida em suas atividades cotidianas. Por isso,
é preciso confiar no conhecimento dos contornos básicos da realidade e,
portanto, a fé e a confiança desempenham no cotidiano um papel muito
mais importante do que nas demais esferas da vida. Mas fé e confiança
ocupam espaços inteiramente diversos e é o que diferencia uma
ultrageneralização como preconceito.
Em relação à ultrageneralização, existem duas possibilidades: a
de generalizarmos indevidamente e a própria atividade nos corrigir,
levando a formar um novo juízo provisório; ou nos fixarmos em juízos
provisórios e deles não conseguirmos abrir mão, mesmo com provas
contundentes de que este juízo provisório não corresponde ao real: “os
juízos provisórios refutados pela ciência e por uma experiência
cuidadosamente, mas que se conservam inabalados contra todos os
argumentos da razão, são preconceitos” (HELLER, 2008, p. 68).
Portanto, a ultrageneralização faz parte do pensamento cotidiano,
mas nem sempre passam ilesas às críticas e isto irá depender tanto do
contexto em que está quem vivencia (contextos de instabilidade e
transição tendem a colocar em xeque com maior rapidez e profundidade
as ultrageneralizações), quanto o sentimento que subsidia a sustentação
da ultrageneralização: se estamos pautadas em conhecimentos ou na fé
(idem, 2008).
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Assim, o afeto que impulsiona a ultrageneralização será
determinante do que ela significa13. A confiança “é um afeto do
indivíduo inteiro e, desse modo, mais acessível à experiência, à moral, à
teoria do que a fé que sempre se enraíza no individual-particular”
(HELLER, 2008, p. 52). Enquanto a fé é o afeto do preconceito porque
nasce da particularidade individual e suas necessidades satisfazem (ex: o
homem heterossexual religioso é contra o casamento gay e quer impor
sua forma particular de enxergar o casamento gay aos demais); já a
confiança enraíza-se no indivíduo numa relação mais ou menos
consciente com sua essência humano-genérica e com sua particularidade
individual. Neste caso a teleologia vai além de sua própria
particularidade.
Considerando que é muito mais fácil identificar a justeza de
ultrageneralizações em trabalhos que incidem sobre as causalidades
fixas da natureza do que nas complexas relações entre seres humanos, é
muito comum não refutarmos ultrageneralizações equivocadas em
relação a outros seres humanos e suas relações e então limitamos nossa
apreensão do real a preconceitos (idem, 2008). É neste campo que
situamos a classificação dos comportamentos das crianças e
adolescentes acolhidas como “antissociais”, porque desconsideram todas
as relações sociais que engendram esta subjetividade esfacelada, cheia
de dores, revoltas e mágoas.
Como Heller (2008) aborda, todo ser humano porta distintos tipos
de preconceito, mas nem todos os tipos de preconceito são negativos.
Por exemplo, por portar muita fé em um líder é possível admirá-lo e
segui-lo sem grandes questionamentos. Esta não é em si uma relação
negativa de quem porta o preconceito em relação ao objeto do
preconceito. Por outro lado, todo preconceito é eticamente negativo,
porque ele impede a tomada de decisões pautadas no conhecimento
objetivo das causalidades e isso retrai as possibilidades éticas de
liberdade. Por isso, a autora afirma que o preconceito impede o encontro
do “valor médio aristotélico”.
O que provoca tais sistemas de preconceito são as integrações
sociais nas quais vivem os homens, sobretudo pelas classes sociais e as
formas de opressão que constituem. Evidente, portanto, que a aderência
ao sentido pejorativo de tudo aquilo que carrega a marca dos negros ou
índios no Brasil (o tipo de cabelo, vestimenta, traços físicos, etc.), ou
que marca a inferioridade da mulher em relação aos homens (lugar de
13

Voltaremos a abordar esta temática com maiores detalhes quando formos abordar o
exercício profissional crítico, no último capítulo desta tese.
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mulher é na cozinha, sendo obediente e não dirigente, o trabalho
doméstico é de responsabilidade da mulher) são preconceitos negativos
que naturalizam e reforçam o espaço dos “de baixo” (aquele que
ninguém escandaliza se a polícia matar, se morre na porta do hospital, se
está sob trabalho escravo, se está sendo estuprado, se trabalha até a
exaustão) e os do “de cima” (aquele que se espera que comande, tido
como o mais bonito, mais inteligente, aquele que comove se for morto,
violentado ou estiver em condição de penúria, etc.).
Embora nem todos, a maioria dos preconceitos são mecanismos
de naturalização da exploração de classe e constituem os juízos de classe
típicos, que expressam o interesse fático de uma classe a que se referem
a práxis da classe (camada ou nação) em questão. Para cada adolescente
latino que a indústria armamentista e do narcotráfico mata para manter
os negócios lucrativos dos imperialistas é preciso constituir um
adolescente que se submeta a esta atividade mercantil e uma sociedade
que seja conivente; isso é feito todos os dias, inclusive com o auxílio do
trabalho dos SAICAS.
Queremos aqui argumentar que a leitura das necessidades dos
adolescentes a partir de estigmas e preconceitos negativos inviabiliza em
absoluto o êxito do exercício profissional com os acolhidos do ponto de
vista de uma competência profissional comprometida com a
emancipação humana. Isto porque naturaliza os processos de opressão e
os reforça, substituindo as genuínas necessidades humanas dos
acolhidos pelas artificiais do capital.
Quando isto ocorre, o profissional se torna a personificação da
mão pesada e opressora do Estado que faz com que o acolhido seja
aquele “que vai de graça pro presídio e para debaixo de plástico, que vai
de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos” (Elza Soares em
“A Carne”). No caso da Família Silva, inclusive, sua carne é a carne
negra.
Na relação entre profissional e acolhido, perpassada pela
opressão da equipe sobre a criança ou adolescente, constrói-se vínculos
negativos que desconsideram as genuínas necessidades para o
desenvolvimento de crianças e adolescentes, o que compromete o
processo educativo no SAICA e o êxito do trabalho do acolhimento, já
que à criança/ adolescente atendido não basta que apenas o Serviço de
Acolhimento Institucional lhe ofereça comida e teto. Se Felipe, filho de
Sr. José, não reconheceu em sua tia Cássia autoridade moral para
conduzir sua educação, muito menos reconhecerá em um estranho que o
oprime e age conforme sua autossatisfação.
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Este serviço lhe serve de moradia e referência de
desenvolvimento subjetivo, carecendo também de relações humanas de
qualidade, onde haja troca de afeto e segurança para que a criança e o
adolescente consigam entrar em contato com sua real subjetividade, para
além dos mecanismos de defesa. Nos SAICAs de todo o país existem
inúmeros “Caras Valentes”
[...] Sempre diz
Que é do tipo cara valente
Mas veja só
A gente sabe
Esse humor
É coisa de um rapaz
Que sem ter proteção
Foi se esconder atrás
Da cara de vilão
Então, não faz assim, rapaz
Não bota esse cartaz
A gente não cai não
Ê! Ê! Ele não é de nada
Oiá! Essa cara amarrada
É só! Um jeito de viver na pior
Ê! Ê! Ele não é de nada
Oiá! Essa cara amarrada
É só! Um jeito de viver
Nesse mundo de mágoas
(Marcelo Camelo em “Cara Valente”)

Diante do estigma de ser mais um bandidinho que a sociedade
quer ver morto (bandido bom é bandido morto), trazendo consigo as
dores de perdas e violências, muitos se fazem de “Cara Valente”, pois já
que não podem ser amados, ao menos que sejam respeitados pelo temor.
Se o profissional não percebe o comportamento para além da aparência,
acredita na pinta de cara valente e o temor impede qualquer troca
afetiva, o que inviabiliza que ele conduza seu trabalho a níveis mais
profundos.
A criança ou adolescente em fase de desenvolvimento pede
socorro aos adultos que já percorreram este processo e, por carga de
experiência poderiam e deveriam orientá-la(o), mas os preconceitos
geram afetos que inviabilizam este processo de maturação. Por exemplo,
a hostilidade do adolescente agressivo não compreendida como fruto de
sua história particular o enquadrará no rótulo de bandido que, na
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verdade, o cuidador não quer cuidar porque pensa ser mais justo vê-lo
morto, ou submetido a medidas punitivas. Nessas condições, o acolhido
não encontra condições de se vincular e estabelecer as trocas necessárias
para se deixar conduzir nesse processo.
Níveis mais profundos de trabalho requerem níveis mais
profundos de compreensão das causalidades envolvidas no processo de
trabalho e, neste caso, estamos falando dos cuidados familiares que
viabilizam a reprodução de crianças e adolescentes, o que envolve, além
da preocupação com os cuidados objetivos dos acolhidos (o que vestem,
comem, onde dormem, etc.), que se cuide de sua subjetividade (o que
pensam, sentem, aprendem, como agem, etc.), ou seja, que se preocupe e
se conduza a formação de sua personalidade (LUKÁCS, 2013).
Por isso, o aspecto teórico-metodológico é essencial para
fundamentarmos nossas ações cotidianas em conhecimentos científicos,
para além da nossa fé e a de nossa particularidade, viabilizando nos
pautar na genericidade humana (fundamental para a esfera ética). Calcar
o pensamento no humano-genérico requer que consigamos perceber os
fenômenos que aparecem na aparência da cotidianidade na sua
essencialidade histórica. Apenas assim é possível constituir um
profissional crítico, que identifica na exploração e opressão que recai
sobre a família trabalhadora a razão das refrações da “questão social”
que a assola e percebe que os comportamentos “antissociais” das
crianças e adolescentes são para além de estigmas; resposta individual
de crianças e adolescentes que sofrem cotidianamente violação de
direitos em decorrência da dinâmica global do capital, sobretudo,
quando se fala em capitalismo dependente, da aliança das elites
conservadoras, mesquinhas e pragmáticas nacionais vendidas aos
imperialistas com seus projetos de saque sistemático dos países
periféricos (FERNANDES, 2005).
Torna-se necessário também conceber os meios mais adequados
para a materialização da finalidade posta no pensamento e isto requer
conhecimento fiel à realidade das causalidades onde incidirá o trabalho.
Na execução do trabalho existe, portanto, uma relação dialética
indissociável entre teleologia, causalidade e necessidade.
Todo trabalho recai sobre objetividades que possuem
determinações concretas que instauram uma forma inerente a si de
funcionar independente da vontade humana, as causalidades, que
precisam ser coerentemente apreendidas e manipuladas para que o
trabalho alcance seu fim. Os pores teleológicos de primeira ordem são
de trabalhos que recaem sobre causalidades naturais, como as
propriedades dos minerais, madeira, ácidos, etc. Os pores teleológicos
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de segunda ordem recaem sobre causalidades sociais e a
intencionalidade de outros humanos (LUKÁCS, 2013).
Por ser uma práxis de segunda ordem, o trabalho da assistente
social recai sobre causalidades sociais, fruto de longo processo histórico
que precisa ser reconhecido. No trabalho com famílias, se a assistente
social percebe que a família passa fome porque está submetida à
exploração, fica claro que é a supressão da exploração que sana o
problema e, muito embora as respostas das instituições burguesas
consistam em benefícios que não toquem na exploração, elas podem ser
vistas e geridas como meios de minimizar a exploração sofrida, não de
exercer o controle sobre a população.
No caso da Família Silva, quando a equipe constata que as
crianças estão furtando e pedindo esmolas, apreende tal fenômeno e
projeta a forma ideal aquilo que quer construir com seu trabalho, o que
no caso seja crianças que não precisem de esmolas. A partir desta
constatação, pensa-se no nexo que pode construir este fim e por meio de
uma ação concreta o coloca em ação. A solução encontrada foi o
encaminhamento para receber benefícios eventuais no Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS) e atendimento psiquiátrico no
Centro de Atendimento Psicossocial – Infantil (CAPS i).
Nesse processo, permanece intocada e naturalizada a relação de
exploração que engendrou tal processo e o enfoque será o aspecto
psicológico; quanto ao pai dependente químico, seu encaminhamento é
o de frequentar o Centro de Atendimento Psicossocial – Álcool e outras
Drogas (CAPS Ad). Pela pobreza da Família Silva não se tratar de um
problema exclusivo da subjetividade de Sr. José da Silva, mas sobretudo
de sua posição de classe constituída historicamente, a perpetuação de
sua condição precária de vida dará sustentação a pensamentos
preconceituosos da inferioridade dos negros, de sua preguiça, falta de
capricho ou compromisso com o trabalho, etc.
Assim, pelo tipo de resposta que a assistente social é requerida
pelo capital a dar, não é requerida acuidade na análise das causalidades
envolvidas no seu trabalho. Basta a assistente social manipular as
variáveis mais superficiais das sequelas da “questão social” sem romper
com a análise imediata; enquanto à classe trabalhadora sedenta de
emancipação, a análise crítica radical é imperiosa, posto que se passa a
perceber nexos históricos invisíveis na superficialidade dos fenômenos
sociais. Sem a historicidade, percebe-se a falta de habitação, a fome, a
dependência química, mas não se percebe que por trás destes fenômenos
existe uma dinâmica social concreta que os nutre.
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[...] no ser social, sobretudo no âmbito da
economia, cada objeto é, por sua essência, um
complexo processual; este, porém, muitas vezes se
apresenta no mundo fenomênico como objeto
estático de contornos fixos; neste caso o
fenômeno se torna fenômeno justamente pelo fato
de fazer desaparecer para a imediaticidade o
processo ao qual ele deve sua existência como
fenômeno [...] (LUKÁCS, 2013, p. 377).

Quando se encobre a exploração dos trabalhadores pela burguesia
na extração de mais-valor, os processos de dominação étnico-racial e de
sexo por trás dos preconceitos, encobrem-se os nexos que constituem os
fenômenos sociais e assim surge, de modo espontâneo e indispensável, a
práxis capitalista reificada que se converte em fundamento real
inabalável de toda práxis capitalista (LUKÁCS, 2013). O trabalho da
assistente social pautado no senso comum da sociabilidade capitalista
faz dele um tipo de práxis reificada que serve para fortalecer a
sociabilidade capitalista.
Explica Lukács (2013) que o mundo fenomênico é a realidade no
seu ser-propriamente-assim, é o fundamento imediatamente real dos
pores teleológicos sem que estes – em consequência de um
embasamento numa aparência que não corresponde à realidade –
tivessem de suprimir a si mesmos por estarem pondo algo irreal. Pelo
contrário,
[...] a constituição desse mundo fenomênico é o
fundamento imediatamente real de todos aqueles
pores, nos quais a reprodução de todo sistema
econômico é capaz de se conservar e continuar
crescendo. Também nesse caso, só a investigação
ontológico-genética da essência pode trazer à
tona, como já pudemos observar na análise do
trabalho, constituir um fundamento sólido para os
pores teleológicos da práxis capitalista cotidiana
(LUKÁCS, 2013, p. 380).

Desta maneira, perceber a fome e acionar um benefício,
identificar violência e acionar providências jurídicas etc., são apreensões
e manipulação dos acontecimentos que podem se dar exclusivamente a
partir de sua forma fenomênica, ignorando totalmente a processualidade
histórica que o engendrou, naturalizando as relações da sociabilidade
capitalista, conforme requer o capital; ou pode se dar reconhecendo a
luta de classes que movimenta a dinâmica das causalidades sociais.
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É preciso aqui delinear a diferença da complexidade de pores
teleológicos que recaem sobre causalidades naturais e sociais. Nos pores
teleológicos de trabalhos de inter-relação entre homem e natureza (não
homem-homem, nem homem-sociedade) o puro caráter cognitivo dos
atos está preservado de modo menos alterado do que nos níveis
superiores, nos quais é inevitável que os interesses sociais intervenham
no espelhamento. Em contrapartida, em qualquer por da causalidade em
que o fim imediatamente posto consiste na transformação da consciência
ponente do homem, o interesse social, que está sempre contido em
qualquer fim, termina por influir no por das cadeias causais necessárias
para a sua realização (LUKÁCS, 2013).
Ao capital é interessante que a população reforce seus
preconceitos e veja a dependência química de Pedro, filho mais velho de
Sr. José, como uma disfuncionalidade de sua subjetividade em relação à
sociedade, o que isenta o capital de qualquer crítica e se propõe a “cura”
a partir do “tratamento” dos indivíduos isolados. É esta concepção que
vigora quando se trata da dependência química de Pedro através de
internação compulsória no Centro de Reabilitação a Toxicômanos e
Alcóolicos (CRETA14).
À emancipação da classe trabalhadora interessa que a
dependência química seja vista como produto de uma vida de
desrealização, compreendendo a subjetividade esfacelada pela própria
dinâmica do capital que precisa ser superada para que se elimine este
tipo de coisa. A apreensão psicossocial do adoecimento mental é o
fundamento dos CAPS que lidam com o transtorno mental concebendo
os sujeitos inseridos em suas relações familiares e comunitárias.
Uma vez surgida a divisão de classes, qualquer questão pode ser
resolvida em direções diversas, a depender da leitura de ser humano e
sociedade que se faz e do consequente posicionamento ídeo-político que
se assume.
O nexo fundamental da consecução do trabalho para perseguir o
dever-ser estabelecido consiste a relação “se... então...” do trabalho na
satisfação de necessidades (LUKÁCS, 2013), o que depende da forma
14

Informação que revela a natureza deste tipo de intervenção é a de que esta
instituição foi interditada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. “A decisão é
motivada por desrespeito às normas sanitárias e falta de infraestrutura e de pessoal
especializado, além de fortes indícios de agressões físicas e psicológicas contra os
internos. A ação com pedido de liminar foi ajuizada pela promotora de Justiça
Mirela Dutra Alberton e concedida pelo Juiz de Direito da Comarca de Garopaba.”
Notícia disponível em: <https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/tj-mantemsuspensao-das-atividades-do-creta-em-paulo-lopes>.
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como se apreende a conexão dos nexos causais. Quando se naturaliza a
exploração sofrida pela classe trabalhadora, o problema passa a ser uma
disfunção individual e, se o problema é o indivíduo disfuncional, a
solução está em usar o aparato institucional para reeducá-lo e buscar a
integração social numa sociedade vista alheia de suas contradições
internas. Quando se percebe a condição do acolhido e de sua família
como frutos da dinâmica sócio-histórica, pensa-se no acionamento de
políticas sociais enquanto medidas de enfrentamento a explorações e
opressões.
No acolhimento da criança e do adolescente, a punição, o rigor e
o disciplinamento carregam em si valores hierarquizantes, que se
desdobram em efeitos condizentes às necessidades do capital – seres
humanos estranhados e bestializados. Já o trabalho afetuoso e
comprometido com as necessidades (objetivas e subjetivas) dos
acolhidos, cuida dos filhos dos mais espoliados da casse trabalhadora
oferecendo vivências emancipatórias conectadas à sua genericidade, o
que já é, em si, um enfrentamento ao capital.
No trabalho da assistente social enquanto práxis de segunda
ordem existe uma relação dialética entre teleologia, causalidade,
necessidade e aparato institucional erguido para responder (de forma
parcial e fragmentada) as necessidades sociais da classe trabalhadora
não satisfeita pelas relações mercantis.
Existem necessidades menos complexas, mais rentes à base
biológica e que requerem aparato institucional mais simples para sua
satisfação, como a fome que se resolve com acesso à comida – que
atualmente vem sendo resolvida com políticas de transferência de renda;
ou a necessidade biológica do corpo adoecido em consumir determinado
tipo de medicamento, sendo estruturada sua distribuição pelo Sistema
Único de Saúde (SUS); necessidade de habitação sanada por programas
habitacionais, etc.
Há questões, porém, mais complexas, constituídas por relações
mais intricadas e que requerem tanto uma apreensão (telos) mais
apurada do real, quanto intervenções e aparatos institucionais
igualmente mais complexos. Com a crescente socialização da sociedade,
essas alternativas que fundam os pores alternativos vão adquirindo
maior amplitude e profundidade, o que denota que o por do fim não é
homogêneo e está em ininterrupta mudança.
Caso não se reconheça mais profundamente suas mediações, o
olhar sobre a realidade não ultrapassa o mero preconceito e os
“achismos” que inviabilizam a gestão dos recursos e serviços
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disponíveis para seu uso o mais eficaz, eficiente e efetivo possível para a
satisfação das necessidades dos usuários dos serviços e benefícios.
Imaginemos a assistente social que atendeu Talita e Adriana em
virtude da exploração sexual. É pré-requisito que se compreenda os
reflexos da escravatura e as relações de poder patriarcais oriundas da
propriedade privada, bem como o mercado de trabalho precarizado da
América Latina para que tal apreensão não recaia a uma perspectiva
moralista.
Pela historicidade é possível apreender as relações fetichizadas do
ter característica da propriedade privada, através da qual a mulher será
expropriada do acesso autônomo aos meios de subsistência. Ressalta
Lukács (2013) que a mulher é apreendida pela propriedade privada a
partir do seu sexo (para ser a parideira do legítimo herdeiro do
proprietário). Explica Lessa (2012) que seu papel na propriedade
privada é ser a parideira do herdeiro e responsável por ele e seus
cuidados domésticos. Na divisão sexual do trabalho, compete-lhe o
trabalho sexual e emocional envolvidos na reprodução e cuidados dos
filhos e do âmbito doméstico. À mulher não será dado espaço na vida
pública.
Por isso, a ela caberá dois espaços: o de esposa ou o de prostituta.
A esposa torna-se, a partir do corpo, propriedade do patriarca alheia de
si mesma porque está alheia do acesso autônomo aos meios de
subsistência. Passa a ser a serviçal-maior do patriarca, a mediadora entre
a vontade do senhor, os serviçais e filhos, todos propriedades do
patriarca (idem, 2012).
Ao patriarca, a sociedade demanda o discurso moralista de defesa
da família, mas não lhe exige fidelidade à sua esposa: seu corpo é seu e
ele pode e deve realizar seus desejos sexuais, até mesmo à revelia dos
desejos da mulher. Para manter a virgindade das boas moças e sanar os
desejos insaciáveis dos filhos do patriarcado, as prostitutas também se
relacionam com o patriarca para sobreviver, mas não constituem sua
família. Elas são a escória entre as mulheres e vendem ao patriarca seu
corpo para obter meios de subsistência. Assim, a monogamia pautada na
propriedade do corpo das mulheres submete-as (a partir do corpo e sexo)
ao patriarca, o proprietário e autorizado à vida pública.
Se não se historiciza os fenômenos com que lida, a profissional
irá conceber a exploração sexual como um desvio de caráter das
adolescentes que devem ser reeducadas, punidas, etc., ao invés de pensar
em estratégias para desnaturalização das relações patriarcais
hegemônicas na sociedade presentes nesta situação, e se perde a
perspectiva de construção de estratégias de humanização da vida das
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pessoas envolvidas na busca de enfrentar os estranhamentos,
construindo outras relações e outras formas de se resolver seus conflitos.
Neste caso, como em todos os de média complexidade15, requer
que o profissional apreenda um conjunto complexo de fatores, tais como
a aspectos histórico-econômicos e seus desdobramentos culturais,
políticos, afetivos, etc. Tais esferas devem ser consideradas no exercício
profissional da assistente social, levando-se em conta a abrangência
limitada que possui a atuação do profissional.
Quanto ao SAICA, enquanto serviço de alta complexidade, lida
com a totalidade das necessidades envolvidas na reprodução humana: é
por meio deles que se garante a sobrevivência de seus usuários em sua
totalidade. No caso do Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças
e Adolescentes, está contida a árdua tarefa de substituir os cuidados
familiares, o que envolve, inclusive, o apoio para a formação afetiva dos
acolhidos. Perceba que quanto mais complexa a necessidade do
trabalhador, mais complexo o aparato institucional, bem como mais
profundo é o impacto do serviço sobre o usuário.
O Serviço de Acolhimento Institucional recebe crianças e
adolescentes das famílias mais degradadas, que sofreram diversos
processos de exploração e opressão que se desdobram em inúmeros
tipos de privação que se expressarão de diversas formas, todas elas

15

A Política Nacional de Assistência Social de 2004 que institui o Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) prevê um sistema de assistência social a quem dela
necessitar que oferta serviços e benefícios conforme níveis de complexidade. A
política classifica o nível de complexidade (de forma equivocada) pelo grau de
ruptura dos vínculos (e não pela complexidade das necessidades que atende): a
proteção social básica tem por objetivo “a oferta de um conjunto de serviços locais
que visam à convivência, a socialização e o acolhimento, em famílias cujos
vínculos familiar e comunitário não foram rompidos, bem como a promoção da
integração ao mercado de trabalho [...]” (BRASIL, 2004, p. 36). A proteção social
especial “[...] deve priorizar a reestruturação dos serviços de abrigamento dos
indivíduos que, por uma série de fatores, não contam mais com a proteção e o
cuidado de suas famílias, para as novas modalidades de atendimento [...]”
(BRASIL, 2004, p. 37). A proteção social especial é ainda subdividida em duas: A
de média complexidade, que oferta serviços [...] que oferecem atendimentos às
famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiar e
comunitário não foram rompidos [...] (BRASIL, 2004, p. 38) e de alta
complexidade: “[...] são aqueles que garantem proteção integral – moradia,
alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se
encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados
de seu núcleo familiar e, ou, comunitário.[...]” (BRASIL, 2008, p. 38).
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síntese de múltiplas determinações apenas perceptíveis no plano
histórico (história individual e universal).
Enquanto práxis precedida pela idealização de um dever-ser, o
trabalho da assistente social porta em si esta relação entre teleologia,
causalidade e necessidade num patamar mais rico de mediações e,
portanto, mais complexo do que nas causalidades naturais. Pautadas na
discussão de Lukács (2013) acerca das práxis de segunda ordem,
podemos inferir que o trabalho da assistente social, como todo trabalho
humano, é direcionado a um fim previamente estabelecido (um deverser), de modo que o futuro (telos) determine o presente. Para chegar ao
dever-ser, há que se espelhar o real de forma coerente e o espelhamento
do real é uma das tarefas primordiais do profissional. O aparato teóricometodológico para promover o coerente espelhamento do real é um dos
elementos que diferencia o trabalho técnico-crítico e o senso comum.
O arsenal teórico-metodológico com o qual os profissionais
críticos realizam o espelhamento da realidade precisa evidenciar o mais
próximo do real possível. As leis e contradições presentes nas
causalidades sociais envolvidas no exercício profissional, do macro ao
microssocial, da objetividade à subjetividade (questão absolutamente
importante para algumas áreas de atuação da assistente social), da
expressão imediata que atende (a fome, o abuso sexual, a insanidade
mental) até sua essência histórica.
Por isso, o aparato teórico-metodológico a ser constituído para
haver profissionais críticos precisa torná-lo apto a reconhecer, entre
outras mediações, a consubstancialidade entre a exploração de classe e
as opressões que permeiam as relações de sexo e étnico-raciais (CISNE,
2015). Não podemos ignorar que a Família Silva está nas posições mais
baixas da divisão hierárquica do trabalho (na cidade de Itajaí-SC) por
herdar a absoluta precariedade de vida dos seus antepassados
escravizados, o que determina a precariedade do trabalho de Sr. José e a
pobreza da Família Silva; conjugada à exploração econômica do capital
com a divisão sexual do trabalho e a diferenciação étnico-racial que o
capital promove nos brasileiros, culmina no envolvimento das filhas da
Família Silva com exploração sexual (é expressão do enquadramento
das mulheres pobres e negras na divisão sexual e hierárquica do
trabalho) e os filhos no narcotráfico (os homens viris das mais baixas
posições da divisão hierárquica do trabalho são mortos em escala
industrial nesta atividade do mercado informal).
A formação profissional precisa constituir junto ao profissional
um aparato teórico-metodológico pautado na cientificidade que permita
a mais intensa objetividade na apreensão do real, no sentido de que a
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subjetividade deve cumprir nesse processo um papel produtivamente
auxiliar, que no caso do trabalho da assistente social, o de perceber a
realidade objetivamente e identificar os meios para se trabalhar no
intuito de se aproximar ao objetivo posto. Não basta, porém, uma
formação que prime exclusivamente pela dimensão teóricometodológica que subsidie um discurso exclusivamente racional sobre o
real. Há que haver também transformações afetivas e subjetivas (como a
superação da fé substituída pelo conceito) de autocrítica constante
buscando evitar preconceitos e expressões de estranhamento.
Isso porque as qualidades do sujeito são determinantes sobre o
curso do exercício profissional: é diametralmente oposta à postura
profissional cotidiana de um profissional preconceituoso e conservador
e um crítico, sobretudo quando o trabalho em questão envolve vínculo
afetivo. Quando o profissional consegue ver nos comportamentos
denominados de “antissociais” expressões da violência sofrida,
conseguem acompanhar as atitudes dos acolhidos sem julgamentos
morais e podem compreender as conturbações do cotidiano do SAICA,
sem prejudicar o afeto.
Por outro lado, quando se perde a processualidade histórica
determinante dos comportamentos “antissociais” dos acolhidos e de
penúria de seus familiares, então as crianças e adolescentes passam a ser
vistos como “bandidinhos” merecedores de punições e castigos; os
familiares são vistos como “vagabundos” ou “coitados”, inviabilizando
a construção e o trabalho com os vínculos, não conseguindo chegar à
finalidade protetiva e terapêutica do serviço.
É preciso formar profissionais cuja subjetividade esteja apta a ler
a realidade enquanto fatos concretos frutos da história humana e, a partir
disso, pensar nas estratégias de intervenção também dentro das
possibilidades históricas. É nesse sentido que empreendemos a crítica da
perspectiva da ontologia do ser social.
Quando o profissional do SAICA vai trabalhar com famílias cuja
dinâmica violam os direitos de suas crianças, a análise pelo senso
comum os leva a, numa perspectiva moralizante, julgá-las e condená-las,
a ponto de, muitas vezes, os profissionais não conseguirem compreender
e respeitar (tampouco trabalhar com) o vínculo dos filhos com os pais
abusivos.
É preciso historicizar a análise, sob o custo de não perceber que
os abusos e negligências dos pais são expressão da violência e
degradação humana própria da sua inserção na divisão hierárquica do
trabalho no capital. Se a apreensão do real necessita se dar sob a mais
precisa apreensão do concreto para viabilizar coerente pré-idealização
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do dever-ser, este necessita também ser pensado com fidelidade às
condições concretas de vida, considerando os complexos de problemas
vinculados com sua gênese real.
Isso leva a desaparecer quase por completo seu caráter de
especificidade do ser social: o problema do traficante é o problema da
criminalização das drogas que sustenta a indústria do narcotráfico, cria
nicho de mercado para venda de armas na guerra contra o narcotráfico
que serve para justificar o genocídio da juventude negra e pobre; o
problema da prostituta é o problema da mulher latino-americana
superexplorada não absorvida pelo mercado formal de trabalho, com
baixa formação profissional e responsabilizada pelo patriarcado por
cuidar dos filhos; e o problema de todos eles é o mesmo problema
vivenciado pela classe trabalhadora latino-americana: não há indivíduos
disfuncionais, há uma classe trabalhadora subempregada e
superexplorada pela ação imperialista dos países centrais (MARINI,
2000).
A partir desta leitura objetiva do real, o profissional, quando atua
com os usuários das diferentes políticas sociais, deve contribuir para que
estes analisem com maior amplitude e de forma crítica sua condição de
vida objetiva, percebam as possibilidades e limitações concretas para
projetarem seu dever-ser.
A objetividade na projeção do dever-ser precisa ser trabalhada
junto ao usuário que será alvo do atendimento e por isso este trabalho
requer que a profissional compreenda os elementos envolvidos no seu
trabalho como fruto das condições materiais de existência: não há como
a assistente social projetar para os Silva que seus filhos se tornem
advogados, médicos, etc., quando seu enquadramento histórico na
divisão hierárquica do trabalho se situa nas mais baixas posições, em
trabalhos precários e informais. As leis de mercado e as políticas sociais
focalizadas e fragmentadas não possuem condições de transformar esta
realidade porque ela é fruto do próprio mercado. Inegavelmente, porém,
existe margem de manobra, não podemos “cair” nem no mecanicismo,
nem na falsa e idealizada meritocracia.
Muito embora estejamos chamando a atenção do leitor para a
necessidade de acuidade no que se refere ao aparato teóricometodológico, não podemos apagar o fato de que na vida cotidiana,
como na da ciência e filosofia, é impossível que se apreenda a totalidade
dos nexos causais envolvidos no trabalho. Por isso, conforme Lukács
(2013), a casualidade também é inerente ao trabalho humano e ganha
maior margem quanto mais complexo for o tipo de trabalho. Assim, é
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parte do trabalho da assistente social tomar atitudes que criem situações
e direções que distorçam e desviem do premeditado.
Psiquiatras receitam medicamentos e marcam consultas de
retorno, pois, por mais que os tipos de comportamento sejam
catalogados e os tipos de medicamento sejam conhecidos, cada
organismo funciona de um jeito diferente. O mesmo pode se aplicar ao
trabalho da assistente social, numa dimensão ainda mais complexa que a
base biológica sobre a qual reage o medicamento psiquiátrico.
As orientações sociais, os grupos, as reuniões, etc., ocorrem
conectando diversas pessoas com pensamentos e histórias diferentes,
com posicionamentos ideológicos e princípios de vida distintos. Por
mais que se planejem estas intervenções, como a intervenção recai na
subjetividade de cada um, será algo muito singular.
Por isso, mesmo com meios científicos para contribuir com a
apreensão da realidade, a possibilidade de errar permanece intacta. Não
mais erros primitivos, mas erros mais complexos provocados justamente
pela maior distância criada pelos sistemas de mediação (LUKÁCS,
2013).
A objetivação age como um corretivo no sentido oposto, já que as
causalidades irão se desdobrar conforme suas leis próprias,
independente da intencionalidade humana. A autocrítica coerente a
partir da análise dos efeitos da objetivação sobre a causalidade é o único
meio de corrigir os desacertos. “Por isso a crítica ontológica que nasce
dessa exigência deve ser, pois, necessariamente uma crítica correta,
fundada na respectiva totalidade social e orientada para a totalidade
social.” (LUKÁCS, 1979, p. 63).
Na práxis de segunda ordem, sem dúvida continua a existir a
indissolúvel coexistência entre determinidade por parte da realidade e
liberdade da decisão alternativa. No entanto, a maior diferença na
relação fim e meio dos estágios primitivos de relação aos mais sociais é
que, qualitativamente diferente, a alternativa a ser adotada não tem
como seu conteúdo apenas algo correto ou incorreto.
Muitas foram as idas e vindas de Sr. José no CAPS Ad e
múltiplas foram as intervenções da equipe junto a ele: orientações,
grupos, visitas domiciliares, etc., e cada intervenção contribuiu mais ou
menos para o enfrentamento das condições materiais adversas às
possibilidades protetivas da família a seus membros, inclusive aquelas
que levam Sr. José a fazer uso abusivo de álcool. Sobretudo no trabalho
que envolve a troca entre subjetividades, a forma de abordagem, o
vínculo com usuário que se aborda, o tom e as palavras que são
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utilizadas, tudo isso influencia e é difícil caracterizar uma intervenção
como correta ou errada.
Em um trabalho de tipo mais complexo como o da assistente
social, que não recai sobre causalidades naturais, as causalidades sociais
envolvem o telos de outros seres humanos e por isso os desafios são
constantes. Até porque a transformação da consciência humana acontece
de forma dinâmica não linear e muitas vezes imprevisível, sendo
impossível planejar qualquer tipo de trabalho como este com precisão. A
única coisa que é possível fazer é o uso contínuo da autocrítica em
relação ao resultado do trabalho para ir corrigindo o percurso, rumo ao
dever-ser.
Disso concluímos que o trabalho executado em serviços sociais
não pode ser padronizado em métodos de atendimento, sendo que cada
um deles precisa ser construído sob contínua avaliação e revisão do
planejamento e cada postura revela decisões e ações que estão mais
afinadas às ditadas pela sociabilidade burguesa ou, ao contrário, mais
próximas de uma perspectiva crítica aos interesses burgueses presentes
implicitamente no cotidiano das políticas sociais. Ainda assim, pela
cisão entre trabalho e controle, muitas vezes o acesso aos meios de
manipulação de determinadas cadeias causais não estão sob o controle
da assistente social e não é de interesse de quem possui este poder
colocá-las em movimento.
As cadeias causais mais abrangentes e transformadoras estão sob
o controle das “personificações do capital” (MÉSZÁROS, 2011),
enquanto ao assistente social, executor terminal das políticas sociais,
cabe outras pequenas (porém não desimportantes) variáveis: a decisão
sobre orçamento, recursos humanos e financeiros está nas mãos de
secretários, ministros, legisladores, etc.
Porém, se a assistente social vai chamar a travesti pelo nome
social ou não; se a visita domiciliar será feita no intuito de policiar os
comportamentos ou de, num sentido protetivo, aproximar-se da
dinâmica familiar; se ele vai usar seu poder institucional para coagir os
usuários ou lhes abrir espaço de participação, todas estas pequenas
questões são de exclusiva decisão dos profissionais em seu cotidiano e
dependem de como o profissional vê a humanidade, o mundo e a
sociedade.
Mesmo que a categoria profissional tenha firmado compromissos
ético-políticos em seu código de ética, que coloquem como dever do
profissional executar seu trabalho vinculado à emancipação humana, a
materialização desse dever depende da postura profissional individual da
assistente social, ou seja, em que medida ela irá compatibilizar seu
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projeto individual e seu projeto de sociedade ao projeto ético-político da
profissão.
Muito embora o espelhamento seja fundamental para a
identificação das causalidades a serem manipuladas e a forma de fazêlo, o desafio da práxis da assistente social não está terminado. O
espelhamento tem uma natureza peculiarmente contraditória: ele é o
exato oposto de qualquer ser porque ele é o espelhamento, não é um ser;
por outro lado, é veículo através do qual surgem novas objetividades no
ser social para a sua reprodução no mesmo nível, ou num nível mais
alto. Ao invés de compreendermos que a consciência determina o real,
percebemos que o pensamento subsidia a ação prática dos indivíduos
que movimenta o real, de modo que a consciência, a qual espelha a
realidade, adquire certo caráter de possibilidade que será objetivado se
encontrar as cadeias causais coerentes.
Importante notar, portanto, que a causalidade, ao contrário da
teleologia, pode operar tanto quando foi posta, como quando não,
existindo para além da intencionalidade humana. Assim, uma análise
correta exige não só que se distinga seu modo de ser, como também o
modo de manipular suas formas específicas no intuito de alcançar o
objetivo almejado. Caso contrário, o conjunto de relações causais
prosseguirá atuando, reproduzindo a situação concreta que já está dada
sem materializar a idealização humana.
Não basta apenas reconhecer os perversos efeitos do escravismo
sobre a Família Silva, nem o reconhecimento que a dependência
química de Sr. José é fuga psíquica da realidade hostil. É preciso ainda
encontrar aparatos institucionais no seio do Estado burguês que possam
ser acionados para algum tipo de enfrentamento (limitado) a tais
questões.
O dever-ser, muito embora seja concebido no pensamento, se
origina efetivamente no por a causalidade, que consiste em reconhecer
aquelas cadeias e relações causais que, quando escolhidas e movidas de
forma adequada, estão em melhores condições de aproximar do fim
posto. Aqui surge, a cada instante, uma cadeia ininterrupta de
alternativas e a decisão correta a respeito de cada uma delas está
determinada a partir do futuro, do fim a realizar. “O conhecimento e a
posição correta da causalidade só pode ser concebida de modo definido
a partir do fim.” (LUKÁCS, 2011, p. 65). E o reflexo e o por correto na
realidade, no entanto, só é efetivo quando conduz verdadeiramente à
realização do dever-ser almejado.
Quando as equipes intervêm na vida de Sr. José cobrando que
lide com a dependência química para poder cuidar dos filhos, mais um
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peso lhe é transferido, para além das perdas que teve em 2008 e que ele
já não estava dando conta. Esta é uma medida que amplia a opressão;
quando, por sua vez, seu contexto árduo de vida é reconhecido e são
acionados serviços que contribuem com os cuidados dos filhos da
Família Silva compartilhando-os socialmente, oferecendo, assim
cuidado e proteção.
Diante da complexidade do exercício profissional da assistente
social, o dever-ser do seu trabalho não se desenvolve sem mover um
amplo conjunto de causas as quais, a todo momento, o profissional
percebe se vem contribuindo ou não para a execução da finalidade posta.
A partir da avaliação e da autocrítica pode mudar de estratégia no
decorrer do trabalho: o benefício requerido, o serviço acionado, a
abordagem executada, o profissional com quem é feito o contato, a
reunião realizada, o relatório emitido; todas essas são ações para
materializar um fim e que vão sendo avaliadas e redesenhadas durante o
processo pelas equipes de trabalho. Aqui a fragmentação do atendimento
das refrações da “questão social” dificulta ainda mais a construção, no
pensamento, do dever-ser perseguido pelo trabalho porque as múltiplas
consequências da exploração econômica e das opressões são tratadas por
equipes diferentes em políticas sociais distintas e cada qual tende a ter
uma apreensão diferenciada da família.
Além da dificuldade de alinhar a leitura da realidade, precisa
ainda encontrar coerência entre a leitura de realidade feita e os meios de
intervenção, posto que é a esfera técnico-operativa que dá materialidade
ao trabalho da assistente social. A escolha do aparato técnicointerventivo é o momento de síntese de múltiplas determinações e
depende da conexão “se..., então...” identificada nas causalidades pelo
aparato teórico-metodológico e no tipo de instrumental. A natureza da
necessidade irá demandar o tipo de intervenção.
O mais complexo consiste em identificar a natureza das
necessidades e os nexos causais coerentes de manipulação, a escolha do
instrumental é o menos difícil. Após a leitura da realidade, a
teleologização de um objetivo e as formas de materializá-lo, vem a
intervenção em aspectos da realidade, que se dá por meio dos
instrumentais mais adequados: de orientações sociais, planejamentos,
relatórios, encaminhamentos, reuniões, etc., que buscam materializar na
realidade o objetivo a que se propõe a assistente social.
É a partir dessas ações que o sujeito se torna o iniciador da
posição da finalidade, da transformação das cadeias causais refletidas
em cadeias reais postas e da realização de todas essas posições no
processo de trabalho. Toda análise das causalidades e a construção do
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dever-ser deve servir para subsidiar a escolha da alternativa mais
coerente com a finalidade que se quer construir. Ou seja, o sujeito
coloca em movimento uma alternativa escolhida que estabelece um
conjunto de posições diversas de caráter teórico e prático, cuja
finalidade sempre é a satisfação de necessidades humanas (LUKÁCS,
1979). Por isso, vamos, no próximo tópico, analisar quais são as
necessidades humanas envolvidas na execução do SAICA “Novo
Amanhecer”.

2.2.2.
As necessidades que perpassam o trabalho da
assistente social no SAICA “Novo Amanhecer”

Até o presente momento, discutimos a relação entre teleologia,
causalidade e necessidade pautando os elementos essenciais da relação
teleologia-causalidade vinculados à necessidade. Aqui nos utilizaremos
de aparato teórico-metodológico cientificamente crítico para dar
centralidade à análise da necessidade, buscando reproduzir de forma não
mecânica a relação dialética e unitária entre tais elementos.
Para iniciar o debate sobre as necessidades sociais em torno das
quais atua o trabalho da assistente social, é preciso primeiro
esclarecermos a relação delas com as políticas sociais. As políticas
sociais são conquistas parciais da classe trabalhadora. Diante dos
conflitos sociais oriundos da falta de acesso à riqueza material e
espiritual que viabilizasse a reprodução da vida dos trabalhadores, estes
empreendem sua luta. Nesta vitória parcial, a classe trabalhadora
conquista o reconhecimento do direito de acesso à riqueza material e
espiritual para além de relações mercantis, sendo dever do Estado,
compreendido como representante universal, viabilizar esses direitos.
Assim, a classe trabalhadora abre mão do projeto revolucionário
de ser a cogestora do mundo para ser a receptora das ações estatais. Para
dar materialidade aos direitos, o Estado organiza um complexo aparato
estatal por meio do qual gere as necessidades sociais coletivas. Assim,
queremos deixar claro que compreendemos as políticas sociais como
mecanismos de gestão das necessidades sociais coletivas da classe
trabalhadora de forma alheia ao trabalhador, porque está sob o controle
do Estado que representa os interesses burgueses.
Sendo as políticas sociais meios de dar materialidade aos direitos
garantidos formalmente promovendo a gestão das necessidades sociais
coletivas, então entendemos que a materialidade do direito se refere à
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satisfação de necessidades humanas pela ação de políticas sociais, ou
seja, o sujeito ter seu direito de saúde garantido quando com o acesso
aos recursos, bens, serviços, entre outros, e sanar suas necessidades de
saúde, seja para mantê-la ou restabelecê-la. O mesmo se dá para
educação, cultura, etc. Assim, existe uma relação direta entre direito,
aparato institucional e necessidade.
Podemos dizer que existem duas grandes linhas de frente de
atuação do Serviço Social no SAICA “Novo Amanhecer”, que se
referem a duas necessidades fundamentais. A primeira se relaciona tudo
o que engloba os cuidados materiais de existência e subjetivos que na
sociedade burguesa fica a cargo da família nuclear e que o SAICA
substitui provisoriamente; a segunda é a necessidade que o Estatuto da
Criança e do Adolescente impinge de reinserção a um núcleo familiar16
(que no grau cultural da sociabilidade capitalista é a esfera de
reprodução biológica e consumo privado), o que envolve o cuidado com
os vínculos estabelecidos. Exporemos tais necessidades nesta ordem na
presente seção.

2.2.2.1. As necessidades envolvidas na substituição temporária
dos cuidados familiares

Conforme o exposto, a acuidade de toda forma de trabalho
depende do modo como se espelham no pensamento as causalidades
envolvidas no processo de trabalho. Aqui começamos a desvelar a
relação entre dois nexos envolvidos no complexo do trabalho: trabalho e
necessidade. No caso do trabalho da assistente social ora analisado,
refere-se à relação de trabalho na execução terminal do Serviço de
Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes (SAICA), que
atende à necessidade de proteção da criança e do adolescente por meio
da substituição provisória dos cuidados familiares.

16

Na sociedade mercantil em que o trabalho é coletivo, mas a apropriação é privada,
as crianças da classe trabalhadora – futuras forças de trabalho – precisam ser
alocadas em núcleos familiares para que, por meio do consumo privado, se garanta
as necessidades envolvidas em sua reprodução biológica. Esta é uma demanda do
capital ao SAICA, prevista no ECA (Lei 1.089/90) que em seu Art. 19 prevê o
direito de convivência familiar e comunitária da criança/adolescente, em seu §2º
prevê o tempo máximo de 2 anos de permanência no SAICA.
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Segundo Mészáros (2009), a família funciona como mediação de
segunda ordem do capital, erigida a partir do trabalho alienado, na
medida em que viabiliza a reprodução biológica humana também de
forma alienada, sendo a esfera de consumo privado, a célula econômica
do capital. Quando a família falha em sua capacidade de manter os
cuidados requeridos pela reprodução biológica, tais cuidados são
impelidos ao SAICA.
Além da provisão de recursos para a reprodução dos acolhidos,
cabe ainda a atenção às necessidades relacionadas ao desenvolvimento
de crianças e adolescentes, que requerem cuidados especiais. Segundo
Iasi (1999), se a consciência é a interiorização das relações vividas pelos
indivíduos, devemos buscar as primeiras relações que alguém vive ao
ser inserido numa sociedade. A primeira instituição que coloca o
indivíduo diante de relações sociais é a família. Ao nascer, o novo ser
está dependente de outros seres humanos, no caso do estágio cultural de
nossa sociedade: seus pais biológicos.
É na interação com o mundo externo que se forma o psiquismo, a
estrutura básica do universo subjetivo do indivíduo. Chegamos ao
mundo munidos apenas de nosso corpo orgânico e de seus instintos, ou
impulsos básicos (o que Freud chama de ID: instintos que se originam
da organização somática). A vivência das relações na família permite
que se interiorizem estas relações construindo o universo interiorizado
(idem, 1999).
Assim, a família na sociabilidade burguesa dos monopólios (de
relações humanas individualizadas e impessoalizadas pelo mercado) é a
esfera privilegiada da afetividade, da intimidade, o lugar de pertença, de
identidade, entre outros. Isso coloca ao SAICA diversas necessidades do
campo da construção da subjetividade, até porque os acolhidos apenas
foram afastados do convívio familiar por violação de direitos cometidas
no seio familiar – experiência que muitas vezes é acompanhada de
amores, dores, mágoas – enfim, fortes marcas subjetivas que trazem
maiores dificuldades a essa peculiar fase da vida de desenvolvimento
humano.
Quando se historiciza quem são as crianças e adolescentes
acolhidos, percebe-se que são oriundas de famílias que se situam abaixo
da superpopulação estagnada, no “profundo sedimento da
superpopulação relativa no inferno da indigência, do pauperismo [...] os
órfãos, filhos de indigentes” (MARX, 2011, p. 747). O autor os situa ao
lado de prostitutas, vagabundos e criminosos. Veremos que, mais uma
vez, ele está certo: são essas as profissões acessíveis a esse segmento da
classe trabalhadora nas posições inferiores da divisão hierárquica do

70
trabalho no capitalismo dependente (FERNANDES, 2005; MARINI,
2000).
No ano de 2013, o Serviço de Acolhimento Institucional “Novo
Amanhecer” contava com 11 acolhidos, sendo 10 adolescentes e 1
criança. Desses, 4 adolescentes estavam institucionalizados desde a
infância; 1 foi acolhido na pré-adolescência e logo seria desabrigado
(aos 18 anos); 1 vivia entre acolhimento e desacolhimento desde a préadolescência e encontrava-se acolhido com 16 anos; e 4 estavam
acolhidos a menos de 2 anos, conforme prevê o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) – Lei 9.069/90, artigo 19 (SECAJ, 2014).
Os pais desses acolhidos eram todos trabalhadores
superexplorados17 nas posições mais baixas da divisão hierárquica do
trabalho: pintor, jardineiro sem vínculos formais, traficantes, prostitutas
e uma moradora de rua. Em todas as situações os pais apresentam uso
abusivo de droga. O sujeito específico desta pesquisa, Sr. José da Silva,
era morador da cidade de Itajaí-SC, negro, subempregado trabalhando
autonomamente na construção civil como pedreiro e pintor.
Dos 4 acolhidos desde a infância, todos apresentaram
envolvimento precoce com substância psicoativa, sendo que 3 destes são
pacientes psiquiátricos e apenas 1 vive em contato com a comunidade,
mas já se envolveu em ato infracional e cumpriu medida socioeducativa
em meio fechado. Acompanhamos de perto a sincera conclusão por
parte desses de que o uso de drogas estava destruindo suas vidas, mas
isso não os levou a conseguir superar o uso; acompanhamos
adolescentes que tentaram superar o ódio das dores de suas vidas para
não explodir em surtos, sem conseguirem; foram sistematicamente
institucionalizados em internações psiquiátricas, etc.
Diante do perfil dos acolhidos, ou concluímos que por serem
indivíduos desajustados estão nas mais inferiores posições hierárquicas
da divisão do trabalho; ou concebemos que por estarem nas mais baixas
posições hierárquicas da divisão do trabalho estão em condições
desumanizantes de vida que os levam a tais comportamentos.
O marxismo não rejeita apenas, do ponto de vista ontológicogeral, a pretensão ontológica de que a individualidade tenha uma
originalidade e um papel determinante nos fundamentos da vida social.
17

Marini (2000) explica que pelo fato do continente latino-americano sustentar dois
segmentos de burguesia (nacional e internacional), nossa classe trabalhadora está
submetida à superexploração do trabalho. Esta se caracteriza por relações precárias
de trabalho nas quais há a ampliação e intensificação da jornada de trabalho e o
pagamento de salários abaixo das necessidades de reprodução do trabalhador.
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Entretanto, comprova que só numa fase particular do processo de
desenvolvimento da humanidade pode produzir este desenvolvimento da
singularidade para a individualidade, sendo esta última o resultado
específico do processo de transformação do conjunto dos fundamentos
da humanidade (LUKÁCS, 2013).
Apesar de, no senso comum, a personalidade parecer um
processo eminentemente subjetivo, o desenvolvimento do conhecimento
científico tem revelado que a personalidade humana, bem como sua
complexidade psicológica, se constitui a partir da objetividade
constituída pela historicidade que determina condições concretas para o
desenvolvimento subjetivo.
Para esta discussão, utilizaremos Vygotski (1991; 1996; 2001;
2006) que, pautado no materialismo-histórico-dialético, desenvolve
inúmeros estudos para demonstrar e apreender cientificamente de que
forma são frutos da historicidade (resultado da própria atividade
humana) tanto as capacidades psicológicas superiores que ao longo do
tempo foram se constituindo, quanto a constituição de cada
individualidade no aqui e agora.
Pautado pela mesma premissa, Lukács (2013) nos explica que,
para Marx, há saltos ontológicos na forma de ser: a base inorgânica se
complexifica e a partir dela surge algo qualitativamente novo: a vida
orgânica. No desenvolvimento da vida orgânica, surge um animal
complexo capaz de transformar ativamente a natureza a seu redor para
sanar suas necessidades. É assim que os seres humanos fundam sua
humanidade por meio do seu trabalho, constituindo uma base social
cada vez mais complexa que promove o afastamento das barreiras
naturais, sem jamais prescindir dela.
O tornar-se humano do humano é, portanto, realizado por meio
do trabalho. É pela práxis que se constitui o ser-para-si de sua própria
pessoa como da humanidade inteira. Conforme ocorre o
desenvolvimento das forças produtivas, complexifica-se a divisão do
trabalho e os tipos de necessidade a serem sanadas. O desenvolvimento
objetivo das forças produtivas irá requerer novas características e
habilidades dos trabalhadores, o que leva ao desenvolvimento e
complexificação da subjetividade humana. Assim, em relação dialética,
o desenvolvimento no plano universal da sociabilidade leva ao
desenvolvimento e à complexificação da singularidade a tal ponto que,
em momentos mais desenvolvidos, o ser humano apresente sua
individualidade.
As objetividades da natureza constituem, como tais, o
fundamento do metabolismo da sociedade com ela. Quando o homem
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interage com a natureza, é capaz de dar materialidade a novos meios de
produção mais produtivos, capazes de sanar necessidades cada vez mais
complexas e liberar a humanidade para outros tipos de trabalho. Desse
modo, complexifica os tipos de trabalho, as capacidades humanas
exigidas pala eles e, por consequência, a subjetividade humana
(LUKÁCS, 2013).
É indispensável que seu ser-em-si seja transformado
continuamente, em proporção crescente, de modo cada vez mais
multifacetado, num para-nós conforme os meios de produção se
desenvolvem e complexificam. Na objetivação mediante o trabalho, o
objeto tornou-se útil para certos fins e seu ser-para-nós passou a
constituir um momento material de sua constituição.
Assim, a objetivação leva ao desenvolvimento do gênero humano
em si, complexificando-o: de arado a tratores, de pena e tinta a
computadores e impressoras, da comida crua ao fast food.
Objetivamente, a humanidade se complexifica.
Importante ressaltar, portanto, que toda práxis envolve um
momento de objetivação no qual, por intermédio do trabalho, o ser
humano põe em movimento as cadeias causais que foram acionadas
objetivamente – que nem sempre correspondem ao intencionado pelo
trabalhador. Essa objetivação retroage sobre os seres humanos,
complexificando o gênero humano (LUKÁCS, 2013).
O desenvolvimento econômico acontece independente das
decisões pessoais e coletivas e avança irresistivelmente em direção ao
afastamento das barreiras naturais e à constituição do mercado mundial,
o que cria o fundamento material-econômico de realização da
genericidade humana e, ao mesmo tempo, da complexificação da
subjetividade e, por consequência, da personalidade humana.
O trabalho leva ao recuo das barreiras naturais, o que significa
que cresce a esfera social, até mesmo no que se refere à individualidade
humana que se afirma como “[...] processo de desenvolvimento
individual pelo qual a personalidade tende a apresentar-se como traço
interior de todos os homens [...] (COSTA, 2012, p. 87). Assim, da
complexificação da vida humana, a partir do desenvolvimento das forças
produtivas, surge a personalidade enquanto “sistema pessoal
determinado socialmente mediante o qual os homens reagem às
alternativas na vida cotidiana [...]” (COSTA, 2012, p. 57).
Quando o ser humano objetiva, pelo trabalho, valores de uso
novos e transforma a natureza, ele também se transforma, objetiva e
subjetivamente. Isso porque se o trabalho complexifica objetivamente o
gênero humano, existe também outra esfera nesta práxis, separável
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apenas no momento de abstração científica, mas que na realidade
acontece simultaneamente à objetivação e que igualmente se
complexifica: a alienação do sujeito que trabalha.
Aqui não utilizamos o termo “alienação” para nos referirmos a
um processo alheio e estranho ao trabalhador, mas ao fato de ser pelo
trabalho que o trabalhador dá realidade concreta a sua subjetividade e
sua essência se põe na objetividade. Lukács (2013) marca, assim, a
distinção que Marx traça entre a objetivação do trabalho e a alienação.
Quando um artista grava uma música, ele dá materialidade a uma obra
nova que se objetiva e já não lhe pertence, sendo patrimônio objetivo da
humanidade. Cada um que ouvir a música terá sua interpretação e
sentido, muitas vezes de forma diferente do que o autor queria
transmitir, servindo até mesmo para objetivos não pensados por ele18.
Esse processo se refere à objetivação do trabalho.
A música, por outro lado, expressa também traços da
personalidade do compositor: letras agressivas, preconceituosas,
românticas, alegres, tristes, machistas, críticas, etc. Essas marcas da
subjetividade no produto do trabalho se referem ao processo de
alienação que aqui nos referimos.
Lukács (2013), portanto, se refere à alienação como expressão
dos traços subjetivos presentes em cada ato de trabalho e que
transformam a natureza e retroagem sobre os seres humanos. Com a
práxis, os sujeitos conseguem expressar sua existência social,
preservando, contudo, no interior dessa inter-relação uma efetividade
autônoma resoluta. A alienação constitui um devir-para-nós em ideias,
vivências, memórias, etc.
No processo de humanização dos humanos surge – pela alienação
– a consciência social da humanidade e a extensão de suas
singularidades naturais sempre existentes para singularidades sociais,
resultado de um demorado desenvolvimento histórico e
socioeconômico. O mundo constituído pelos humanos influencia os
pores teleológicos futuros: ao transformar as experiências individuais
em posse espiritual comum de um grupo humano; ao proporcionar aos
sujeitos modelos – tanto positivos quanto negativos – suas futuras
decisões; ao converter – tanto no homem singular quanto em grupos
humanos – a continuidade objetivamente disponível de suas ideias,
sentimentos, etc. Assim, “Tanto a consciência pessoal como a
18

Como a música de Geraldo Vandré, quem compôs um dos maiores hinos contra a
ditadura militar, a qual foi (no movimento golpista de 2016) utilizada em marchas
pelo retorno ao regime militar no Brasil!
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consciência social só podem surgir sobre o fundamento de tais feitos da
objetivação, da alienação.[...]” (LUKÁCS, 2013, p. 486).
Destarte, o trabalho do ser humano ao mesmo tempo em que
transforma a natureza, transforma a si mesmo e ao gênero humano
retroagindo tanto na objetivação (máquinas, instrumentos de trabalho,
etc.), quanto na alienação (subjetividades expressas em atividades que se
relacionam e influenciam).
Neste processo dialético de complexificação da esfera da
objetivação e alienação, a humanidade desenvolve inclusive funções
psicológicas superiores que tornam viável que os seres humanos
premeditem seu trabalho. Vygotski (1991; 1996; 2001; 2006) em seus
estudos com crianças irá desvelar toda complexidade de funções
psicológicas decorrentes do processo de evolução da espécie humana e
que precisam ser apreendidos através do processo educativo por cada
novo membro da espécie.
Vygotski (1991) percebe que, embora o uso de instrumentos pela
criança no período pré-verbal se compare àquele dos macacos, assim
que a fala e o uso dos signos são incorporados a qualquer ação, ela se
transforma e se organiza ao longo de linhas inteiramente novas. Realizase, assim, o uso especificamente humano dos instrumentos
(premeditado).
Antes de controlar o próprio comportamento, a criança começa a
controlar o ambiente com a ajuda da fala. Isso produz novas relações
com o ambiente, além da própria reorganização do comportamento. Essa
criação de formas especificamente humanas de comportamento produz
mais tarde o intelecto e constitui a base do comportamento produtivo: a
forma especificamente humana de utilizar os instrumentos.
Vigotski (1991) percebe então que o que distingue a ação da
criança que fala à de um macaco é, em primeiro lugar, a liberdade
incomparavelmente maior das operações das crianças, a sua maior
independência em relação à estrutura da situação visual concreta. No
processo de resolução de um problema, a criança é capaz de incluir
estímulos que não estão contidos em seu campo visual imediato. Usando
as palavras para elaborar um plano de ação específico, ela se torna capaz
de realizar uma gama muito maior de atividades solucionando questões
imediatas e futuras.
Em segundo lugar, as operações práticas se tornam muito menos
impulsivas e espontâneas do que a dos macacos. Estes realizam
tentativas descontroladas enquanto aquelas dividem suas atividades em
partes, porque planeja como solucionar o problema. A manipulação
direta é substituída por um processo psicológico complexo através do
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qual o motivador interior e as intenções, postergadas no tempo,
estimulam o seu próprio desenvolvimento e realização.
Agir para além dos estímulos do meio requer que se ultrapasse o
imediatismo das reações instintuais presentes em nossa base biológica,
num processo de interiorização da objetividade para que o ser humano
possa premeditar e orientar a manipulação das causalidades envolvidas
nas atividades que desenvolve (no trabalho). Para a manipulação
coerente das causalidades envolvidas no trabalho cada vez mais
complexo é preciso a compreensão e a condução dos processos
subjetivos que decorrem da interação com a objetividade. Esse processo
de desenvolvimento e maturação de habilidades subjetivas da
consciência do “eu” para agir no mundo com intencionalidade, Vygotski
(2006) irá chamar de desenvolvimento das funções psicológicas
superiores. Ele cita três leis gerais de seu desenvolvimento:
 1ª lei: regula o desenvolvimento das funções psíquicas
superiores: a transição de comportamentos naturais,
imediatos e espontâneos aos mediatos, artificiais surge
do processo de desenvolvimento cultural das funções
psíquicas ao longo da história humana.
 2ª lei: no processo de desenvolvimento, as formas de
comportamento coletivas e sociais se convertem em
forma de comportamento e conduta da personalidade.
 3ª lei: A assimilação das funções se dá de fora para
dentro: toda forma superior de conduta é, em princípio,
uma operação externa, justamente porque eram formas
de conduta coletivas e este nexo social não podia se
realizar sem os signos (linguagem). Por ele
influenciamos uns aos outros e depois a nós mesmos,
“nos convertemos em nós através dos outros”
(VYGOTSKI, 1996 , p. 229).
Neste tocante de assimilação a partir da objetividade, os
elementos de fundação e enriquecimento da personalidade, o autor traz
um aspecto fundamental do contato entre crianças e adultos para o
desenvolvimento infantil: a criança, em fase inicial de desenvolvimento
de suas funções psíquicas, está em interação com um adulto que já
possui tais funções desenvolvidas. Vygotski (2006) afirma que não
existe nada semelhante no mundo biológico (uma forma biológica
primária que conviva e seja estimulada por uma mais complexa) ou
histórico, e esta é uma particularidade do mundo infantil, diferente de
todos os demais tipos de desenvolvimento.
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A diferenciação da criança enquanto um ser genérico da natureza
à sua autoconsciência de ser singular no mundo passa pelo
desenvolvimento de diversas funções psicológicas. É um longo e
complexo processo de desenvolvimento para que possamos ter
intencionalidade e é isso o que irá caracterizar o ser humano adulto: a
capacidade superior de apreender e lidar com o mundo conforme suas
intencionalidades.
Vygotski (1991) percebe que nos estágios iniciais do
desenvolvimento infantil, a fala segue a ação, sendo provocada e
dominada pela atividade. Posteriormente, entretanto, quando a fala se
desloca para o início da atividade, surge uma nova relação entre palavra
e ação. Nesse instante, a fala dirige o curso da ação.
O autor explica a interiorização da objetividade a partir do
simples ato de apontar para algum objeto. Segundo ele, quando a criança
tenta pegar um objeto colocado além de seu alcance, suas mãos,
esticadas em direção àquele objeto, permanecem paradas no ar. Seus
dedos fazem movimentos que lembram o pegar. Nesse estágio inicial e
mais próximo ao instintual, o apontar é representado pelo movimento da
criança, que faz parecer que a criança está apontando um objeto – nada
mais que isso. Quando a mãe vem ajudar a criança e nota que o seu
movimento indica alguma coisa, a situação muda fundamentalmente. O
apontar torna-se um gesto para os outros.
Somente mais tarde, quando a criança pode associar o seu
movimento à situação objetiva como um todo, é que ela, de fato, começa
a compreender esse movimento como um gesto de apontar. Nesse
momento, ocorre uma mudança naquela função do movimento: de um
movimento orientado pelo objeto, torna-se um movimento dirigido para
outra pessoa, um meio de estabelecer relações.
Como a descrição do apontar ilustra, o processo de internalização
consiste numa série de transformações: a) uma operação que
inicialmente representa uma atividade externa é reconstruída e começa a
ocorrer internamente; b) um processo interpessoal é transformado num
processo intrapessoal, no qual todas as funções no desenvolvimento da
criança aparecem duas vezes – primeiro, no nível social, e, depois, no
nível individual; primeiro, entre pessoas (interpsicológica), e, depois, no
interior da criança (intrapsicológica); c) a transformação de um processo
interpessoal num processo intrapessoal é o resultado de uma extensa
série de eventos ocorridos ao longo do desenvolvimento (VYGOTSKI,
1991).
Quando a linguagem passa a ser intrapessoal e a palavra pode
existir antes da ação, então surge a possibilidade da função planejadora
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da fala, que requer e desenvolve forma mais complexa dos humanos
apreenderem o real e a ele responder.
Se o desenvolvimento dos seres humanos permite a construção de
uma base social cheia de significados que permeiam as causalidades que
os seres humanos precisam mobilizar para suprir sua vida, então é
preciso que se desenvolva formas mais complexas de se apreender o real
e a fala viabiliza esse processo. Ela permite que o mundo não seja visto
apenas em forma e cor como também cheio de sentido e significado
social, não havendo nada análogo nos animais.
Essa apreensão mais profunda do real requer que esta realidade
(muito mais complexa que a capacidade humana de compreendê-la) seja
fragmentada em partes para que o foco da atenção permita decodificá-la.
Segundo Vygotski (1991), por meio da linguagem a criança é capaz de
determinar para si mesma o “centro de gravidade” do seu campo
perceptivo, para além da percepção individual desses elementos, mas
também avalia a importância relativa desses elementos, ampliando a
possibilidade de controle das suas atividades.
A possibilidade de combinar elementos visuais presente e
passado num único campo de atenção leva, por sua vez, à constituição
de outra função fundamental: a memória. A partir de formulações
verbais de situações e atividades passadas, a criança se liberta da
lembrança direta. Assim, a fala, além de reorganizar o campo vísuoespacial, cria um campo temporal que lhe é tão perceptivo e real quanto
o visual. Ela pode perceber mudanças na sua situação imediata do ponto
de vista das suas atividades passadas e pode agir no presente com
perspectiva de futuro com o auxílio da capacidade de memorização que
a linguagem funda (VYGOTSKI, 1991).
As mudanças que ocorrem na memória são similares àquelas que
ocorrem no campo perceptivo da criança, onde os centros de gravidade
são deslocados e as relações figura-fundo são alteradas. As memórias da
criança não só tornam fragmentos do passado, como também se
transformam num meio de unir elementos da experiência passada com o
presente.
Criado com o auxílio da fala, o campo temporal
para a ação estende-se tanto para diante quanto
para trás. A atividade futura, que pode ser incluída
na atividade em andamento, é representada por
signos. Como no caso da memória e da atenção, a
inclusão de signos na percepção temporal não leva
a um simples alongamento da operação no tempo;
mais do que isso, cria as condições para o
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desenvolvimento de um sistema único que inclui
elementos efetivos do passado, presente e futuro.
Esse sistema psicológico emergente na criança
engloba, agora, duas novas funções: as intenções e
as representações simbólicas das ações
propositadas (VYGOTSKI, 1991, p. 28).

Assim, a função planejadora é viabilizada pela fala que
complexifica a forma como os seres humanos apreendem e respondem
ao real, constituindo a possibilidade de perceber o real com sentido
social em suas múltiplas conexões de espaço e tempo. Apenas assim é
possível constituir processos de autopercepção e autodeterminação.
O desenvolvimento da linguagem viabiliza a efetiva manipulação
dos objetos pela criança, além de controlar também o comportamento da
própria criança que adquire a capacidade de ser tanto sujeito quanto
objeto de seu próprio comportamento (idem, 1991).
Essa mudança na estrutura do comportamento da criança se
relaciona às alterações básicas de suas necessidades e motivações. As
premências instintivas predominantes nos animais tornam-se
secundárias nas crianças, na medida em que se dá seu desenvolvimento
psíquico. Novas motivações, socialmente enraizadas e intensas, dão
direção à criança que controla sua externalidade e sua interioridade
conforme os fins desejados.
O animal não se diferencia do seu meio natural porque sequer
possui consciência do “eu” para pensar o meio alheio a ele. Já a criança
faz parte de uma espécie de animal que funda uma nova e mais
complexa esfera da vida (a esfera social), justamente a partir de sua
diferenciação a partir da base biológica, constituída pelo trabalho
intencionado, o que requer a consciência do “eu” (autoconsciência). A
autoconsciência não é algo primário. Os organismos inferiores
interagem com o meio circundante, mas não consigo mesmos. Já os
humanos portadores de autoconsciência constituída por milhares de anos
de história interagem com o meio, que é um meio social.
Vygotski (2006, p. 05) assinala a diferença do meio para o animal
e a criança:
[...] a diferença essencial entre o meio da criança e
do animal radica em que o primeiro é social, em
que a criança é parte do entorno vivo, que este
meio não é nunca externo a ela. Se a criança é o
ser social e seu meio é o social, se deduz,
portanto, que a própria criança é parte de seu
entorno social.
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Heller (2008) faz esta mesma distinção logo nas primeiras linhas
de seu livro, quando aborda a história humana como constituída pela
práxis humana, sendo a relação dialética entre imanência (teleologia) e
objetividade (causalidade).
Nesta relação dialética, a autora adverte que não se deve jamais
entender a circunstância como totalidade de objetos mortos, mas como
“unidade de forças produtivas, estrutura social ou formas de
pensamento, ou seja, um complexo que contém inúmeras posições
teleológicas, a resultante objetiva de tais posições teleológicas”. (idem,
2008, p. 11-12). Por isso, a relação entre o meio e a personalidade que
dele se constitui precisa ser visto numa relação dialética em que a
preponderância ontológica é a da objetividade, mas isto não se refere a
uma relação mecanicista ou unilateral.
[...] Reconhecemos em palavras que se deve
estudar conjuntamente a personalidade da criança
e seu meio, mas não cabe supor que a influência
da personalidade está de um lado e de outros a
influência do meio e que tanto um quanto outro
atuam como forças externas. De fato, entretanto, é
assim como ocorre de se proceder: em seu desejo
de estudar a unidade, a fracionam previamente e
tentam, depois, relacionar um com o outro
(VYGOTSKI, 2006, p. 05).

Buscando esta unidade dialética entre meio e constituição da
personalidade, Vygotski (2006, p. 01) se utiliza do conceito de vivência.
Para nós, a conceituação de vivência mais esclarecedora está em nota de
rodapé do tradutor do texto, que traz o significado do conceito russo
utilizado por Vigotsky, “perejivánie”, “partir” de Tvorogov (2007) e de
“vivência” com Houaiss (2009):
O dicionário Psicologia Clínica (TVOROGOV,
2007) define o termo perejivánie (vivência) como
uma ‘condição mental, evocada por fortes
sensações e impressões. Perejivánie não é apenas
uma realidade direta à consciência, de seus
conteúdos e de suas condições, não é apenas algo
experimentado, mas também um trabalho interior,
um trabalho mental.’ Constituído pelo prefixo
pere (através) e jit (viver), etimologicamente o
termo significa ‘viver através’ de algo. O
vocábulo que melhor corresponde a tais acepções,
em português, parece-nos ‘vivência’, no sentido
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daquilo ‘que se viveu’ ou de ‘conhecimento
adquirido no processo de viver ou vivenciar uma
situação ou [no processo] de realizar alguma
coisa’ (HOUAISS, 2009).

O termo adotado para representar a unidade da relação entre
personalidade e meio é, portanto, o de vivência, representando toda a
síntese subjetiva (e ativa) de sua relação com o meio que em alguma
medida também é fruto das determinações humanas.
A complexidade crescente da divisão social do trabalho, a
complexidade cada vez maior das tarefas propostas aos homens
singulares por tais complexos, transmuta sua singularidade natural
gradativamente em individualidade social (LUKÁCS, 2013).
A singularidade no nível social é uma forma sintética na qual
ganha expressão a unidade pessoal que regula a peculiaridade dos pores
teleológicos e as reações aos pores dos outros. A unidade da pessoa daí
resultante tem, em conformidade com isso, igualmente um caráter duplo
objetivo inseparavelmente unitário. A unidade pessoal se evidencia no
modo como ele reage às alternativas com que se defronta na vida. Suas
considerações íntimas para suas escolhas nunca são totalmente
indiferentes ao contexto concreto ao qual o ser humano responde e
assim manifesta concretamente sua dimensão pessoal.
Cada uma das perguntas que as condições concretas de vida
fazem ao ser humano é intencionalmente respondida dentro de um
campo de ação de possibilidades concretamente reais. Pode até
encontrar uma resposta ainda não utilizada por nenhum dos seus
contemporâneos, mas ainda assim está concretamente presente no
campo de possibilidade de ação. Quanto mais complexo este campo de
ação, tanto mais desenvolvida será a sociedade e quanto maior for a
parcela pessoal de quem responde, tanto mais desenvolvida será sua
personalidade (LUKÁCS, 2013).
Assim, o que parece ser algo eminentemente subjetivo, é parte da
objetividade na qual precisa assumir uma posição a partir do que ele
imagina ser o presente e o futuro da sociedade na qual, mediado por tais
decisões, ele se reproduz individualmente. Essas decisões (conscientes
ou inconscientes) emergem de contradições práticas que movem a
sociedade e influenciam independente de sua consciência a esse
respeito. Conclui-se, portanto, que a sociedade age sobre o indivíduo e
sua interioridade, até suas formas mais íntimas, mesmo que não tenham
consciência disso (LUKÁCS, 2013).
Diante do exposto fica evidente o papel preponderante da
objetividade na constituição da subjetividade, não negando a eficácia
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imediata primária dos fatores subjetivos do movimento de valoração e
significado, mas, pelo contrário, afirmá-los plenamente, já que sem eles
os indivíduos não poderiam se tornar individualidades, mas produtos
mecânicos do desenvolvimento social. Queremos destacar, porém, que
sua gênese está fundada no respectivo modo de desenvolvimento da
sociedade, sua economia, e que sejam por ela determinados até nas suas
características específicas (LUKÁCS, 2013).
A essência humana de cada um de nós é, portanto, fruto de um
imenso percurso histórico. Lukács (2010) cita a crítica de Marx a
Feuerbach em “A Ideologia Alemã” de que a essência humana não é
uma abstração intrínseca ao indivíduo isolado, segundo a qual, ao lado
do ser real da individualidade, o gênero pareceria uma mera formação
do pensamento, uma abstração conceitualmente alcançada. Segundo o
autor, Marx adverte que negar este percurso histórico de
desenvolvimento do gênero humano leva necessariamente a pressupor
um indivíduo humano abstrato-isolado.
O movimento de constituição da individualidade e da
personalidade ocorre a partir dos problemas reais existentes na
sociedade, expressos cotidianamente em sua imediaticidade nos
processos sociais. Se a riqueza da personalidade depende da riqueza das
relações sociais que se estabelece, Costa (2012) chama a atenção para a
importância do desenvolvimento das comunidades humanas para o
enriquecimento daquela. Quanto mais as comunidades se tornam
sociais, mais ricas e diversas, maior a riqueza das personalidades que
nela se desenvolvem. Pensemos, então, nesta ordem, como a cisão da
humanidade em classes interfere neste processo; bem como a separação
da humanidade em raças/etnias e sexo.
Segundo Barreto (1997), os brancos Konder, Borhousen e
Ramos, oriundos da Europa com recursos financeiros, se instalam em
Santa Catarina no fim do século XIX para organizar seus negócios
tornando-se a elite dominante da região. Organizaram a economia do
Vale do Itajaí conforme suas necessidades e interesses de lucro
instalando indústrias têxteis e o porto próximo para o escoamento da
produção; constituíram a imprensa, sempre frequentaram as melhores
escolas, estudaram em Universidades fora do país para depois terem
competência para tocar os negócios da família, etc. Ou seja, sempre em
íntima relação com o Estado havendo vários deles em cargos como
prefeitos, governadores e outros. Foram os homens dessas famílias
(Marcos Konder, Nereu Ramos, Irineu Bornhausen, etc.) quem
organizaram a economia do Vale do Itajaí conforme seus interesses.
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Imaginemos quais são as perguntas que a objetividade lhes faz,
ou seja, quais dilemas que esses passam: quais setores investir, quais
políticos financiar e corromper, quais as estratégias de golpe para
assumir o poder (estiveram envolvidos no golpe de 1964 e certamente o
de 2016), o preço do dólar, as compras em Miami, os brincos novos para
agradar a esposa, qual marca de carro novo vai comprar, qual viagem
vai fazer, etc.
De outro lado, pensemos a Família Silva que foi caçada “feito
bicho” na África e veio para o Brasil nos porões de algum navio
negreiro. Foram submetidos há anos (talvez séculos) de trabalho
escravo, para depois serem “libertos” e expulsos das terras onde sempre
viveram para lugar nenhum, se instalaram em um terreno e lá vieram
subsistindo de subemprego conforme conseguiam. Estigmatizados e
rebaixados de sua condição de seres humanos por serem negros e
descendentes de pessoas escravizadas, seus dilemas foram naturalizados
e perpassam por não terem onde morar, não terem o que comer, não
terem perspectiva de melhoria de vida; a preocupação das crianças da
família que pedem esmola para que a família não morra de fome, etc.
Enquanto se naturaliza a posição superior das brancas famílias
Konder, Bornhausen e Ramos – ricos e admirados, que ordenam a
economia do Vale do Itajaí conforme suas necessidades de lucro e
passam por bem sucedidos –, os Silva são animalizados ao terem sua
precariedade naturalizada e sua humanidade esvaziada por trás de
rótulos como “pretos pobres”, vagabundos, bandidos e prostitutas. São
questões diametralmente opostas que a sociedade coloca aos indivíduos
das distintas classes sociais, etnias e sexos, questões que precisam ser
respondidas cotidianamente, sob pena de ruína.
Fica claro que a classe social é determinante das condições de
desenvolvimento da personalidade humana, já que ela determina as
condições materiais de existência. Nestas, existem duas posições
possíveis: a do explorador e a do explorado, vivenciando a face oposta
da mesma moeda: estranhamento humano. Ao que está na posição
superior, confunde sua condição de dominação com liberdade; enquanto
o que está embaixo se torna mais evidente que vivencia relações
estranhadas.
Esta vivência diferenciada se dá também nas opressões: o racista
e o machista reproduzem tais condutas em seu comportamento por ter
seus privilégios naturalizados; já, por exemplo, à criança negra
discriminada pelo seu cabelo, ou à menina impedida de fazer algo por
ser mulher se torna mais fácil perceber o estranhamento.
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A estruturação do capitalismo no Brasil é marcada pela divisão da
sociedade por raças. Por trás do discurso da democracia racial estão 4
séculos de trabalho escravo sem nenhuma ação estatal de reparação dos
séculos de dominação e exploração.
A escravidão dos povos negros sequestrados da África e trazidos
às Américas para servirem de instrumento de trabalho do novo
continente se pauta num profundo estranhamento humano no qual os
brancos europeus desumanizavam os africanos como bárbaros,
desprovidos de alma, etc. Isso se deu num processo muito mais perverso
que a escravidão da antiguidade, porque ocorreu em tempos em que a
civilidade já havia se desenvolvido muito, significando a opção por uma
brutal forma de dominação e exploração (PRADO JR, 2011). Por outro
lado, os brancos se consideram neste processo os civilizados, os
humanos, os donos do mundo criado por Deus para seu usufruto.
Por mais que haja mais de um século de abolição da escravatura,
o capital se funda na América Latina a partir da divisão racial da
sociedade, modernizando e complexificando as relações de opressão: da
senzala à favela, do capitão do mato ao policial militar, fato é que os
negros e indígenas prosseguem sendo “a carne mais barata do mercado”
(Elza Soares em “A Carne”), o corpo cuja violência física é naturalizada
(vide genocídio da juventude negra nas favelas e da população indígena
pelo latifúndio), cujo refinamento em presídios e hospícios é melhor
aceito.
A naturalização do fato da Família Silva ter por perspectiva de
trabalho o narcotráfico, a prostituição e outros trabalhos informais,
enquanto os Konder, Ramos e Bonrhausen são os donos das indústrias e
dirigentes do Estado, constituem e se sustentam por uma ideologia
propagada por todos os aparelhos ideológicos que estabelecem o lugar
do negro (lavando banheiro, varrendo as ruas, baixando cabeça às
ordens, tendo seu corpo violado, suas vidas retiradas, etc.) e do branco
(dando ordens, nas posições superiores da divisão hierárquica do
trabalho, mandando, violentando, etc.). Por trás dessa diferenciação, o
estranhamento humano calcado no trabalho alienado/estranhado que
precisa cindir a humanidade para que os exploradores econômicos
(burgueses) se utilizem dos outros seres humanos (trabalhadores) como
meio (coisificados) para conquistar seus interesses privados.
A divisão da sociedade em sexo masculino e feminino a partir da
propriedade privada também interfere na hierarquização entre homens e
mulheres a partir da divisão sexual do trabalho. Quando Mészáros
(2009) aborda a família enquanto mediação de segunda ordem do

84
capital, ele afirma o papel ideológico de perpetuação das leis do Estado
e da hierarquização entre os sexos.
Lukács (2013) mostra como a propriedade privada cinde os seres
humanos entre homens e mulheres a partir da divisão sexual do trabalho
que se calca no controle do corpo da mulher. Quando se funda a
propriedade privada, o homem enquanto dono dos meios de produção e
do excedente será o sexo dominante. A este caberá a vida pública e o
poder de posse e mando sobre sua família. Segundo Lessa (2012), à
mulher cabe a vida doméstica, seu trabalho servil aos homens e
invisível. Para tanto, desde cedo a mulher será socializada para ser uma
boa dona de casa, uma boa filha e depois boa esposa servil e obediente;
enquanto os homens serão desde sempre socializados para serem viris,
competitivos, fortes, donos do espaço público e do poder. Tais questões
apresentadas partem da propriedade privada e da divisão da sociedade
em classes, mas não se restringem à relação meramente econômica,
muito embora se fundem nela.
A hierarquização dos seres humanos ocorre para viabilizar a
exploração econômica e a vivência naturalizada dessas experiências leva
a sua internalização irrefletidamente. Nesse perverso processo de
socialização sob o jugo do capital, se inculca desde as primeiras fases da
constituição da personalidade humana o lugar dos brancos no topo (os
mais bonitos, inteligentes, capazes e, por isso, dirigentes) e o das demais
etnias (feios, incapazes e subalternos); o lugar dos homens (no
comando, na cena pública, nas funções mais complexas e importantes) e
o das mulheres (frágeis, incapazes, emocionalmente instáveis,
subalternas).
Assim, por meio das experiências de vida determinadas pelas
condições objetivas é que ocorre o processo de internalização das
atividades socialmente enraizadas e historicamente desenvolvidas. Isso
constitui aspecto característico da psicologia humana; é a base do salto
qualitativo da psicologia animal para a psicologia humana,
desenvolvimento cujo diferencial é a constituição da autoconsciência,
pré-requisito para a capacidade teleológica.
Esse desenvolvimento, entretanto, não é algo linear, nem idêntico
a todos, mas em todos os casos é entrecortado por crises.
[...] a essência de toda a crise reside na
reestruturação da vivência interior, reestruturação
que radica na mudança do momento essencial que
determina a relação da criança com o meio, isto é,
na mudança de suas necessidades e motivos que
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são os motores de seu comportamento. O
incremento e a mudança dessas necessidades e
desejos é a parte [o aspecto] menos consciente e
voluntária da personalidade e à medida que a
criança passa de uma idade à outra, nascem nela
novos impulsos, novos motivos ou, dito de outro
modo, os propulsores de sua atividade
experimentam um reajuste de valores. O que antes
era essencial para a criança, valioso, desejável, faz
se relativo e pouco importante na etapa seguinte
(VYGOTSKI, 2006, p. 7).

É possível que diante de uma experiência extrema os sujeitos
passem pela necessidade de rever suas significações e vivências, como,
por exemplo, diante da sobrevivência a um infarto em que a pessoa
passa a cuidar da saúde e fazer exercícios regularmente, ou deixar de
fumar, etc. Mas, para além dessas crises, o autor irá destacar duas idades
em que o próprio processo de desenvolvimento provoca salto qualitativo
de ressignificação de vivências interiores, pela maturação do grau de
desenvolvimento psicológico: a crise dos 7 anos e a adolescência.
Para Vygotski (2006), o traço mais importante da crise dos 7 anos
é a diferenciação incipiente da faceta interior e exterior da personalidade
da criança. O autor revela que as atitudes da criança são caracterizadas
por uma ingenuidade e espontaneidade que significam que a criança se
manifesta externamente tal como é por dentro.
A perda desta espontaneidade significa que o que fator intelectual
está se inserindo entre a vivência e o ato direto. Para tanto, há um salto
na forma de apreensão da exterioridade. Neste ponto de maturação, o
processo do pensamento visual-direto passa a se unir com a
denominação semântica dos objetos: quando se apresenta um relógio a
uma criança exemplificando com um relógio de pulso e ela vê o relógio
de uma torre totalmente diferente do primeiro, mas também o denomina
de relógio, então o conceito de relógio foi generalizado.
Mas o fator preponderante desta maturação é que o grau de
desenvolvimento do conceito nessa fase vai para além da generalização
da denominação dos objetos: a criança passa a conseguir generalizar
também seu estado interno, o que viabiliza a ela perceber-se
internamente ante ao mundo.
Desde muito cedo a criança usa a linguagem para expressar não
apenas o significado dos objetos, mas também suas próprias ações e
estado interno (estou com sede, quero dormir, quero comer, etc.).
Se dissermos que agora faz frio e repetirmos o mesmo um dia
depois, isso representa a generalização de processos internos, pois
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significa que toda sensação isolada de frio está também generalizada.
Aos sete anos se forma na criança uma estrutura de vivências que lhe
permite compreender o que significa dizer “estou alegre”, “estou
angustiada”, “estou enfadada”, “sou boa”, “sou má”, e com isso nela
surge a pré-condição para a orientação consciente de suas próprias
vivências. Graças a isso, manifestam-se certas peculiaridade que
caracterizam a crise dos 7 anos.
As vivências adquirem sentido (a criança enfadada é consciente
de seu enfado) e devido a isso se formam relações novas da criança
consigo mesma, antes impossíveis pela não generalização.
Na crise dos 7 anos, devido à diferenciação do interior e o
exterior e à formação de vivências atribuídas de sentido, origina-se uma
intensa batalha entre as vivências: a luta interna (vivências
contraditórias, eleição de vivências próprias) só agora passa a ser
possível (VYGOTSKI, 2006).
Se aos 7 anos a criança começa a ter noção da existência de sua
interioridade, a adolescência é o período em que o ser humano completa
seu percurso de maturação para a constituição da autoconsciência.
Apenas quando conheço a mim, diferenciada do mundo, posso me
tornar portadora de minhas intenções. Logo, a existência da
autoconsciência é pressuposto da ação premeditada, mas não é tudo.
Além de se perceber diferenciada do mundo, é preciso também
que se responda a ele com inventividade, conforme o que se intenciona.
Tanto as crianças nas fases iniciais de desenvolvimento quanto os
homens primitivos estão na fase da não liberdade, quando a conduta
depende totalmente da condição concreta, do meio exterior.
O autor assinala a diferença entre a intencionalidade das crianças
e adultos. As crianças só conseguem ter intenções rentes ao que provoca
a objetividade, enquanto o adulto que já possui repertório de vivências
introjetado – o que o autor denominará de “homem culto” – e poderá
intencionar para além do que é imediatamente provocado pelo meio e
esta capacidade se funda a partir da capacidade de intencionar inclusive
o sem sentido. Essa característica diferencia muito mais que o intelecto
superior dos homens dos demais animais; ela coincide com o domínio
do próprio comportamento (modelado a partir de uma intenção).
Assim, a imaginação e a criatividade, relacionadas com a livre
elaboração dos elementos da experiência, exigem como premissa
indispensável a liberdade do pensamento, da ação, do conhecimento que
apenas alcança aquele que domina a formação de conceito. Este é,
precisamente, o salto da adolescência: a capacidade da formação do
conceito que torna possível a aproximação entre fantasia e
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intelectualidade (pré-requisito para conciliação entre teleologia e
causalidade no trabalho).
A partir do conceito, o adolescente pode então dar saltos
qualitativos em outras dimensões. Para Vygotski (2001), a adolescência
é justamente a fase de maturação da fantasia que se aproxima da
intelectualidade, etapa fundamental de transição da fase infantil à adulta.
A imaginação sempre foi vista vinculada ao afeto, ao amadurecimento
sexual, com a vida das atrações e do estado de ânimo, sendo
desconsiderada sua relação com a vida intelectual.
O autor, porém, chama a atenção para que tudo aquilo que precisa
ser elaborado com espírito criador, necessita irremediavelmente da
participação da fantasia e a adolescência é justamente o período em que
a fantasia se aproximará do pensamento, o que se torna possível a partir
do domínio do conceito. Segundo Vygotski (1996), alguns autores
distinguem acertadamente a fantasia como a imaginação criadora e a
memória como imaginação reprodutiva.
Segundo o autor, o diferencial da imaginação na adolescência em
relação à infância é que ela (imaginação) estabelece estreita relação com
o pensamento em conceitos, o que lhe permite partir do concreto e a ele
retornar. Assim, a fantasia se intelectualiza e passa a desempenhar papel
totalmente novo na estrutura da personalidade.
A imaginação é uma atividade transformadora, criadora que vai
do concreto ao concreto, do concreto ao concreto criado, o que passa
pela abstração. O traço fundamental da fantasia é, então, a novidade.
Não a novidade por si mesma, mas a novidade concreta que surge como
resultado da atividade da fantasia.
Se definimos que no desenvolvimento humano ocorre a
intelectualização da memória, atenção, percepção audiovisual, o mesmo
deve acontecer com a fantasia. Ela não é uma função primária,
independente e condutora do desenvolvimento psíquico do adolescente.
Antes, seu desenvolvimento é fruto da formação de conceitos e coroa os
complexos processos de transformação da vida mental do adolescente.
Para além da criação, o autor destaca também a função emocional
desempenhada pela fantasia: serve para o adolescente se realizar. Os
desejos não satisfeitos estimulam a fantasia. Em nossas fantasias se
cumprem nossos desejos, corrigem-se as insatisfações do mundo. Por
isso a fantasia se converte na esfera mais íntima, aquilo que o
adolescente oculta.
A fantasia é meio eficaz de o adolescente dominar sua vida
espiritual. Assim como o adulto supera seus próprios sentidos com a
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arte, o adolescente com a fantasia se conhece e se compreende, plasma
em ideias criativas suas emoções e atrações.
As invenções científicas, artísticas ou técnicas são frutos da
fantasia. É na transição que há a aproximação da fantasia e dos
conceitos e amplia sua faceta objetiva, havendo uma relação entre
sujeito e objeto: é na fantasia que o adolescente pela primeira vez faz
seus planos, aproximando o espírito criador de sua realização.
Apenas a partir da apreensão da vida íntima (esfera que passa a se
constituir a partir dos 7 anos) aliada à capacidade de imaginar o que se
quer (capacidade que se desenvolve na adolescência) é que se pode ter a
esfera da autoconsciência maturada, ou seja, constitui-se a base do que
se pode chamar de personalidade e que estará em constante
(re)construção, já que autoconsciência não é uma propriedade constante,
surgida de pronto e por inteiro:
O que e pode denominar de personalidade não é
outra coisa que a autoconsciência de si: um
comportamento para si a partir da tomada de
consciência de si como unidade. Esse é o
resultado final e o ponto central de toda idade de
transição (VYGOTSKI, 1996, p. 243).

Assim, somente quando temos domínio de nossa conduta
podemos falar em personalidade e as funções psíquicas superiores se
baseiam no controle da própria conduta para que viabilize a constituição
das intenções pré-idealizadas.
O autor afirma que a personalidade caminha de personalidade não
reflexiva (ingênua) a reflexiva, aquela de autoconsciência desenvolvida
por meio da interação com o meio social. As diferentes condições
concretas de vida não levam a maior ou menor grau de
desenvolvimento, mas há diferentes tipos de autoconsciência e do
próprio processo de desenvolvimento que estará em constante
(re)construção.
A autoconsciência – fruto de longo desenvolvimento do homem
para si, aquele que se diferencia da natureza justamente pela consciência
do “eu” – é, portanto, constituída por cada um de nós como síntese
particular de nossas histórias de vida. O que temos em comum é,
conforme Busemann (apud VYGOTSKI, 1996), as 6 fases do
desenvolvimento da autoconsciência:
1.
Crescimento e aparição da própria imagem. Vai do
total desconhecimento até um conhecimento amplo e profundo de si
como um único ser, as manifestações ilhadas são vistas como a parte de
um todo.
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2.
A autoconsciência se produz de fora para dentro: a
princípio não conhecem mais que seu próprio corpo. Na adolescência se
constitui a compreensão de que se tem um mundo interior e os demais
também;
3.
Sua integração – o adolescente toma consciência de si
como um ser único, as manifestações ilhadas aparecem como parte do
todo;
4.
Delimitação da personalidade: o reconhecimento de
suas peculiaridades, a consciência de suas diferenças e o delineamento
de sua personalidade;
5.
Os adolescentes começam a julgar conforme os
critérios espirituais vigentes em sua cultura para a valoração de sua
subjetividade. Devido à influência dos adultos “você deve obedecer”, a
criança passa a se valorar a partir do que querem deles os adultos
(sobretudo as meninas, ressalta Vygotski)19;
6.
O incremento da diferença entre os indivíduos que se
diferenciam cada vez mais, de forma mais rica e complexa.
O desenvolvimento da autoconsciência depende do conteúdo
cultural do meio em medida superior do que qualquer outro aspecto da
vida espiritual. Em geral, a autoconsciência da criança sobre sua
existência e atividade depende da opinião e estima dos seus pais sobre
elas “[...] a escala de estimação dos adultos passam a ser a das próprias
crianças [...]” (VYGOTSKI, 1996, p. 241).
O autor dá o exemplo dos filhos de trabalhadores especializados
que se autoestimam a partir de sua especialização, denotando um valor
apropriado de fora para dentro, convertendo o critério social em
individual, de momento coletivo a autoconsciência. Por isso, o trato dos
acolhidos mediante estigmas – o ladrãozinho, o agressivo, a prostituta,
etc. – tende a influenciar na autoimagem da criança ou adolescente.
Dentro do que foi elucidado por Vygotski (1991), podemos
inferir que se a criança cresce ouvindo que sua pele e cabelo são feios,
que ela não será capaz de ser nada além de gari, lixeiro, ou empregada
doméstica; e se socializa em meio ao narcotráfico, manipulando drogas,
armas e balas, tendo a dinâmica de mercado reforçando estas posições
ou; vendo os conflitos serem resolvidos pela violência, tendo também as
relações íntimas de afeto perpassadas por violência; estas condições
materiais de vida e estes tipos de resposta, caso não problematizados,
19

Vygotski (1996) não consegue perceber o patriarcado nesta questão do peso da
pressão social na valoração das vivências, o que está relacionado ao controle do
comportamento e do corpo da mulher.
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tendem a ser as formas naturalizadas de vida interiorizadas a partir das
quais as crianças desenvolverão suas capacidades deformadas.
O mesmo se aplica a como aquela criança que nasce e cresce
ouvindo que seus cabelos e olhos são lindos, que a ela cabe as melhores
posições e privilégios, que os demais estão para servi-la, que vê desde
sempre seus parentes no interior de reuniões, conluios, esquemas de
corrupção e toda sorte de negócios com o único intuito de obter os
melhores negócios, este também tende a ser seu mundo naturalizado,
caso não problematizado.
As vivências através das quais as crianças constituem sua
personalidade constituirão, a partir de uma apreensão cheia de sentidos
(intelectual, afetivo, moral, etc.), a naturalização desde a interioridade
das posições hierárquicas distintas.
Os acontecimentos, porém, não impactam aos indivíduos da
mesma forma (há acontecimentos que passam despercebidos por uns,
mas marcam fundamentalmente outros e vice-versa, sendo a
significação individual do fato marcada por sua posição de classe, sexo e
etnia), nem os indivíduos respondem a eles da mesma maneira. Quanto
mais a sociedade se complexifica, maior a possibilidade de alternativas
que se abre. O conteúdo social é decisivo na escolha das alternativas
pelo indivíduo. A escolha por estes valores possui íntima relação com a
individualidade e, portanto, com a personalidade.
As respostas imediatas dos indivíduos às demandas da realidade
levam à criação de um sistema hierárquico de comportamentos que se
tornam referência para as escolhas cotidianas da vida em sociedade.
Neste ponto, política, religião, direito, etc., exercem grande influência
na decisão dos indivíduos. A partir deles os indivíduos promovem os
atos de valoração das situações. Num processo com fortes determinantes
sociais, os indivíduos valoram as situações em dois aspectos centrais: a)
o indivíduo aceita ou nega intimamente as normas estabelecidas; b) age
ou não conforme as normas (COSTA, 2012).
Por exemplo, uma pessoa cujos pais não conseguiram garantir
seus cuidados em virtude do uso abusivo de álcool, como os Silva, pode
tanto rechaçar o uso de droga ou reproduzir este comportamento, a
depender de como a vivência foi introjetada e respondida.
A personalidade, portanto, se expressa nas posturas práticas dos
sujeitos ante as respostas que a sociedade lhe requer, sendo algo
mutável, porém, mantendo em si características permanentes, possuindo,
desta forma, um caráter de substância. Segundo Costa (2012),
substância é o movimento dialético entre persistência e mudança. A
persistência é aquilo que se mantém, que se renova nos complexos reais
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da realidade. Ela não é a antinomia do devir, possuindo um significado
dinâmico em consonância com a continuidade do devir que se renova no
movimento dos complexos efetivos da realidade.
Substância tampouco se contrapõe à historicidade, ao contrário,
sua perenidade indica tendências ontológicas à historicidade como
princípio do próprio ser. Portanto, é algo ao mesmo tempo histórico e
individual que nem se caracteriza pelo dado a priori, nem se dilui na
esfera dos fenômenos. Assim, a essência humana se expressa em suas
escolhas, em suas decisões concretas que constitui sua história pessoal
constituída por poderosas marcas emocionais. Se o ser social se constrói
por uma cadeia de decisões alternativas, o mesmo acontece com a vida
singular do indivíduo.
Esta valoração depende, portanto, da posição de classe, etnia/raça
e sexo que constitui o lócus onde perpassa a história de vida de cada
indivíduo e de suas escolhas, sendo um processo que não se restringe à
esfera racional porque permeado por afeto. Quanto maior a carga
afetiva, mais comprometida fica a análise racional. Uma criança que
tenha seus pais mortos no narcotráfico pode tanto querer reproduzir a
história deles almejando a mesma vida, quanto negar esta vida para si
tendo em vista o percurso de vida dos pais. Seja qual for a decisão, ela
se dá permeada por afetos oriundos da significação que o sujeito deu
para seu drama pessoal.
Se voltarmos ao conceito de vivência, percebemos que nele
contém o pensamento como síntese entre racional e emocional – “uma
condição mental, evocada por fortes sensações e impressões”
(VYGOTSKI, 2006, p. 1) – numa unidade constituída pela atitude ativa
de quem vivencia e constitui sua personalidade a partir do contato com a
objetividade: “não é apenas uma realidade direta à consciência, de seus
conteúdos e de suas condições, não é apenas algo experimentado, mas
também um trabalho interior, um trabalho mental [...]” (ibid., p. 1).
A vivência, portanto, implica um processo ativo de significação
das experiências vividas. Vygotski (1991) descreve como apreendeu por
meio de seus experimentos o desenvolvimento da significação. Nas
fases iniciais de desenvolvimento, a estrutura da percepção humana
pode ser expressa como uma razão na qual o objeto é o numerador e o
significado é o denominador (objeto/significado). Para a criança, o
objeto é dominante na razão objeto/significado e o significado
subordina-se a ele. No decorrer do desenvolvimento, quando, por
exemplo, um cabo de vassoura torna-se o pivô da separação do
significado "cavalo" do cavalo real, essa razão se inverte e o significado
passa a predominar, resultando na razão significado/objeto.
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Podemos, agora, dizer sobre a atividade da criança
o mesmo que dissemos sobre os objetos. Assim
como tínhamos a razão objeto/significado temos
também a razão ação/significado. Enquanto no
início o significado do desenvolvimento domina a
ação, posteriormente essa estrutura se inverte: o
significado torna-se o numerador, enquanto a ação
ocupa o lugar de denominador. Numa criança em
idade escolar, inicialmente a ação predomina
sobre o significado e não é completamente
compreendida. A criança é capaz de fazer mais do
que ela pode compreender. Mas é nessa idade que
surge pela primeira vez uma estrutura de ação na
qual o significado é o determinante [...]
(VYGOTSKI, 1991, p. 67).

O desenvolvimento cognitivo do ser humano constitui uma
estrutura psíquica que permite significar as experiências, o que cria
condição para a problematização das relações que poderiam ser
internalizadas de forma acrítica, não fosse a capacidade de significar
preceder o objeto. Vygotski (1991) percebe a mudança que
significado/objeto permite na relação ação/objeto. Quando a criança
aprende a operar com o significado das coisas, leva sua atividade ao
pensamento abstrato, o que permite o desenvolvimento da vontade,
tornando possível a capacidade de fazer escolhas conscientes, mas não é
constituída exclusivamente de intelectualidade.
Vygotski (2001) cita Koffa que tem por objetivo distinguir
experimentalmente atos intelectuais aos da vontade. Os atos intelectuais
não são necessariamente atos da vontade, nem no aspecto teleológico,
nem das sensações, nem os da vontade. Assim, afirma o autor que Koffa
separa os atos intelectuais dos atos da vontade. A constituição da
personalidade humana não é, portanto, mera maturação intelectual, pois
ela também é composta da esfera emocional.
O autor afirma que a vida psíquica não é ato a parte, mas está
presente em toda estrutura que estabelece relação. As reações afetivas
não estão ilhadas como elementos especiais da vida psíquica. A reação
emocional é o resultado singular de uma estrutura concreta do processo
psíquico. Toda vivência gera reações emocionais que podem vir tanto de
atividades externas, como o esporte; quanto de atividades internas, como
ler um livro. Surgem diversos conteúdos, que correspondem a diversas
reações, mas o lugar estrutural dos processos emocionais segue sendo o
mesmo. O pensamento realista é, portanto, a síntese do processo
emocional e intelectual, sendo que este exerce um papel preponderante,
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dirigente do outro (emocional). Vamos buscar elucidar melhor esta
questão.
Existe consenso de que a origem dos afetos está na base
biológica, mas Vygotski (2001) dará outro tratamento à relação
biológico-social. Explica o autor que as teorizações iniciais sobre as
emoções as vinculavam à sua utilidade biológica (agressividade para
caçar, medo para se proteger, atração para reproduzir e tudo isso para
sobreviver).
Explica Vygotski (2001) que Freud foi o primeiro que se indagou
sobre esta perspectiva: se as emoções cumprem funções biológicas,
como explicar que uma pessoa neurótica tem um modelo de vida
espiritual tão transtornado que altera o estado emocional e causa tão
profundas e prolongadas alterações muitas vezes levando a não se portar
de forma consequente e sistemática? Como que as emoções humanas,
enquanto adaptações biológicas tão antigas quanto o homem e
necessárias quanto a água, podem ser fonte de perturbações tão
complicadas na consciência humana?
Claparède (apud VYGOTSKI, 2001) faz a pergunta inversa: se o
significado funcional mais importante das emoções se reduz à sua
utilidade biológica, como explica que o desenvolvimento humano leva à
diversificação do conteúdo da vida psíquica? Por que as vivências
intelectuais são fontes de sensações emocionais? Conclui-se, portanto,
que o desenvolvimento dos afetos acompanha a complexificação que
também se identifica no campo da linguagem e do pensamento e se
relaciona com esse desenvolvimento.
Assim, no campo afetivo, junto com as emoções biológicas úteis
(processos afetivos mais simples) existem processos que Claparède
(apud VYGOTSKI, 2001) denomina de sentimento: são catástrofes no
comportamento e surgem quando é impossível uma reação biológica
adequada à situação.
Embora externamente emoções e sentimentos pareçam ser
semelhantes, deparamo-nos com processos que desempenham papeis
totalmente distintos nos seus aspectos internos. O autor (idem, 2001) dá
exemplo de dois homens que precisam atravessar uma via perigosa,
sendo que um sabe dos perigos e vai pronto e armado, enquanto o outro
está desavisado. Muito embora a reação de ambos seja a de defesa,
aquele consciente da situação irá acionar conscientemente os meios de
sua defesa e precisa controlar conscientemente suas reações emocionais
(sentimento). O segundo se defende pela própria reação automática
(emoção).
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Assim, a vida psíquica não é ato a parte, mas está presente em
toda estrutura que estabelece relação (VYGOTSKI, 2001) e se
complexifica à semelhança das demais esferas. A todo momento em que
o ser humano está apreendendo o real por meio de signos e conceitos,
está também apreendendo por meio de sensações, afetos e sentimentos.
A vivência é, portanto, marcada por significações. As reações afetivas
não estão ilhadas como elementos especiais da vida psíquica.
O pensamento do adulto maduro é a síntese entre o racional e o
afetivo/sentimental, com preponderância do campo racional, mas essa
capacidade da razão dominar os afetos dependerá do grau de êxito da
maturação da personalidade humana, ou seja, da capacidade de ser
autoconsciente e se autodeterminar conforme pré-idealização. A
capacidade depende da aprendizagem de conduzir os afetos pelo
controle da racionalidade, processo muito difícil.
Muito embora a consciência da questão seja o único caminho
para a condução da vida individual às decisões tidas por mais coerentes,
ela não é suficiente. Há feministas que mesmo num sincero desejo de
superar o machismo, estudar o assunto, possuir militância séria e
coerente em relação a ele, não conseguem dominar suas expressões (de
posse, controle, julgamento moral) nas suas relações mais próximas e
íntimas. Assim, a apreensão crítica racional nem sempre se expressa de
forma coerente, sobretudo naquelas relações em que o afeto está
envolvido.
A reação emocional é o resultado singular de uma estrutura
concreta do processo psíquico que se constitui e é constituída por meio
das vivências. A constituição da personalidade, portanto, não é um
desenvolvimento mecânico da relação meio-biologia humana, tampouco
é possível que o ser humano se determine alheio dos fatores biológicos e
sociais. Sobre a formação da personalidade, Vygotski (2001) assinala
três circunstâncias que se relacionam dialeticamente: as primárias
(hereditariedade genética), as circunstâncias secundárias (meio
ambiente, traços adquiridos)20 e as circunstâncias terciárias (reflexão,
autoformação). Somos animais superiores que a partir de uma reação
instintual, constituímos nossa capacidade exclusiva de respondermos
conscientemente ao meio.

20

A equipe do SAICA se situa nas circunstâncias secundárias, que lida com as
condições objetivas onde se dá o processo de desenvolvimento do acolhido no
SAICA, na família, nos serviços da rede, nas relações comunitárias, etc. que irão
determinar os traços que serão adquiridos.
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Conforme o autor, portanto, concebemos que a capacidade de
conduzir a vontade de forma coerente à intencionalidade – ou, conforme
Lukács (2013), a capacidade teleológica – é o que diferencia os seres
humanos dos demais animais e exige o controle intelectual sobre as
decisões, o que requer o desenvolvimento da totalidade das funções
psicológicas superiores (fala, memória, foco da atenção, significação,
afetos, etc.) que emergem em totalidade a partir da base biológica
humana.
Todo ato da vontade é, portanto, viabilizado pelas funções
psicológicas superiores, e pela síntese de atos racionais e afetos, sendo
que o domínio dos afetos pela razão se torna tão mais difícil quanto mais
as questões se referirem à intimidade e forem carregadas de emoções,
que dependem de amadurecimento emocional para serem alcançadas,
vão para além da racionalidade.
Apesar de reconhecermos o papel da linguagem para colocar a
condução instintual sob os desígnios da racionalidade, esta não possui o
pleno poder de conduzir a subjetividade. Isto fica claro quando Vygostki
(1991, p. 40) delineia a diferença entre instrumento e signo:
A diferença mais essencial entre signo e
instrumento, e a base da divergência real entre as
duas linhas, consiste nas diferentes maneiras com
que eles orientam o comportamento humano. A
função do instrumento é servir como um condutor
da influência humana sobre o objeto da atividade;
constitui um meio pelo qual a atividade humana
externa é dirigida para o controle e domínio da
natureza. O signo, por outro lado, não modifica
em nada o objeto da operação psicológica.
Constitui um meio da atividade interna dirigido
para o controle do próprio indivíduo; Essas
atividades são tão diferentes uma da outra, que a
natureza dos meios por elas utilizados não pode
ser a mesma. O controle da natureza e o controle
do comportamento estão mutuamente ligados,
assim como a alteração provocada pelo homem
sobre a natureza altera a própria natureza do
homem.

O instrumento, portanto, tem o poder de conduzir a influência
humana sobre o objeto de sua atividade, enquanto o signo não pode
modificar o objeto da operação psicológica, pode apenas lhe dar nome,
identificar o sentido e significado, isso quando munido de aparato

96
cultural suficiente (se a linguagem é essencial para a apreensão do
significado, então o desenvolvimento da linguagem e o arcabouço de
conhecimento são fundamentais), mas não apenas isso. Há
personalidades mais racionais e passionais.
Reconhecemos, portanto, que quanto mais desenvolvida a
linguagem, a intelectualidade, os conhecimentos, a autopercepção e
autocrítica, melhor consegue conduzir as ações e os afetos, mas os
afetos precisam sustentar as decisões feitas racionalmente e o
amadurecimento afetivo é algo que precisa ser aprendido e desenvolvido
durante a vida dos indivíduos, sendo a infância um dos períodos mais
importantes para isso (WINICCOTT, 2002). Os afetos são tão poderosos
na determinação dos nossos comportamentos que por vezes eles são tão
intensos que se sobrepõem à racionalidade.
Em nossa experiência profissional acompanhamos adolescentes
não alfabetizados, evadidos da escola (impossibilitado de desenvolver
conceitos científicos) apresentando poucas possibilidades de conduzir
afetos tão intensos; porque se tratava de crianças e adolescentes cuja dor
subjetiva em relação a sua história de vida era tamanha que não
conseguiam ter outra reação ao meio que não fosse surtos de
agressividade ao haver algum fato na realidade objetiva como estopim,
mesmo que racionalmente desejasse ter outro tipo de atitude.
Na ausência de desenvolvimento intelectual, a ressignificação
poderia se dar por vivências positivas que permitissem experiências
capazes de transformar os afetos negativos, mas para isso é necessário
vínculos e relações de qualidade; porém, esta não costuma ser a regra
dos SAICAs.
No âmbito do trabalho estranhado, porém, existe a tendência dos
acolhidos serem tratados a partir de estigmas e preconceitos, o que funda
o distanciamento afetivo que inviabiliza ao acolhido chegar às esferas
mais essenciais de suas emoções e viabiliza que aqueles que convivem
com os acolhidos os discrimine: qualquer um se comove com a criança
que passa fome, mas se ela for pobre, negra e pedir esmola no centro da
cidade, usar drogas, praticar pequenos furtos, portar arma, então ela
merece passar fome, ser encarcerada, executada em via pública. Ao
viver os estereótipos, a criança/adolescente assimila das relações com
ela/ele estabelecidas.
As baixas posições hierárquicas da divisão do trabalho nas quais
estão os familiares das crianças e adolescentes acolhidos os colocam em
situação de violência econômica a qual os trabalhadores estão
submetidos, o que rebate na totalidade das esferas da vida dos
indivíduos e suas famílias: a falta de alimentação, o não acesso à cultura
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e ao lazer, o desempenho de atividades pesadas, extenuantes e
desrealizadoras. Tudo isso faz com que tais famílias não consigam, por
intermédio do mercado, sanar as necessidades de seus membros,
tampouco o Estado, e essas são as condições nas quais se desenvolverá a
individualidade e a personalidade da criança.
Os dados dos acolhidos deixam evidente que o meio em que essas
crianças e adolescentes se desenvolvem frequentemente exigem deles,
para além de sua capacidade de saber lidar com suas vivências: a fome,
o abandono, a morte precoce, experiências difíceis de qualquer um
assimilar, o que dirá de crianças e adolescentes ainda em fase de
desenvolvimento.
Dos 11 acolhidos em 2013 no SAICA “Novo Amanhecer”, 4 são
órfãos de pai e mãe e 7 possuem os pais (ou um deles) vivos. Quanto
aos motivos do falecimento dos pais, 3 deles estão relacionados ao uso e
tráfico de drogas e 1 em decorrência de HIV. Assim, o maior
ocasionador de acolhimentos é o uso e tráfico de drogas: além dos
órfãos, há ainda duas irmãs que foram acolhidas em decorrência da
prisão da mãe envolvida com tráfico e outras três situações de
negligência ocasionada pelo mesmo motivo (SECAJ, 2014).
Dentre os 11 acolhimentos, 8 se relacionam com o uso e tráfico
de drogas21, denotando que um dos fatores geradores do acolhimento
institucional de crianças e adolescentes no Brasil e que precisa ser visto
com criticidade e transformado para deixar de tornar nossa juventude
órfã, é mudar a política de criminalização das drogas.
Diante desse contexto de intenso sofrimento psíquico em
decorrência de perdas, abandonos e violências, 4 deles apresentam
transtorno mental severo e persistente, sendo acompanhado pelo CAPSi,
sofrendo constantes internações psiquiátricas (SECAJ, 2014).
Dos institucionalizados desde a infância, nenhum deles conseguiu
completar o ensino fundamental e estão em defasagem escolar de 5,5
anos em média. A realidade daqueles que, conforme prevê o Estatuto da
Criança e do Adolescente, estão em institucionalização provisória em
menos de 2 anos, é diferente. Apenas um apresenta defasagem escolar
(ITAJAÍ, 2014). Por essa descrição empírica podemos considerar,
portanto, que quanto mais precoce ocorrem as violações de direitos,
mais se afeta o desenvolvimento da subjetividade humana, elevando o
grau de complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelos profissionais
envolvidos.
21

O que nos chama a atenção neste tocante é que mulheres dependentes químicas
não possuem sequer o direito à maternidade.
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Segundo Winiccott (2002), os seres humanos precisam na
infância de um minimamente estável para que possam se desenvolver
como um todo, incluindo sua afetividade. Uma relação de afeto e
confiança na qual a criança possa testar e aprender a lidar com seus
diferentes sentimentos, maturando-se afetivamente.
[...]
a
riqueza
da
personalidade
é,
predominantemente, um produto do mundo de
relações internas que a criança está construindo o
tempo todo através do dar e receber psíquico, algo
que ocorre permanentemente e é paralelo ao dar e
receber físico que se pode facilmente presenciar
(WINICCOTT, 2002, p. 98).

O autor considera o dar e receber psíquico e físico como
processos paralelos. Para nós, porém, são processos imbricados: na
vivência, aquilo que se experimenta com o corpo também causa
sensações no espírito e é por meio destas interações que as crianças se
desenvolvem em múltiplos sentidos. Uma criança que é amada por
adultos envolvidos com sua criação tem incentivo para desenvolver suas
capacidades e se esforçar para ser cada vez melhor (numa concepção
socialmente constituída) e tem por quem querer mudar os
comportamentos que julgar negativos; enquanto as crianças sem afeto e
pertencimento não possuem razão por quem melhorar, não possuem
referência e se colocam mais facilmente em relações (auto)destrutivas (e
não é este o perfil que o narcotráfico requer para constituir seu exército
de jovens negros periféricos?).
Acompanhamos, em nosso exercício profissional, muitos
adolescentes tipo “cara valente” que odiavam o mundo porque a polícia
tinha matado seus pais, a mágoa de nenhum membro familiar tê-los
assumido, a rejeição de toda sociedade que adoraria vê-los mortos
(“bandido bom é bandido morto”) e a inviabilidade de reconstruir seu
afetos em novas relações construtivas. Como resultado, eram crianças e
adolescentes agitadas, deprimidas, violentas, etc., até mesmo com quem
construíam algum vínculo. O lócus da divisão do trabalho que estes irão
se identificar e/ou ter acesso será a guerra de vida ou morte do
narcotráfico.
Argumentamos que o desenvolvimento das forças produtivas
promove o desenvolvimento da consciência humana que, por meio do
desenvolvimento da linguagem, pode nomear e compreender inclusive
os sentimentos vivenciados a partir da base biológica humana como
instintos. A apreensão pela consciência é o que permite, para além dos
instintos, civilizar os seres humanos que passam a utilizar da
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intencionalidade para mediar a resolução dos conflitos. Essa capacidade
de lidar com os sentimentos, porém, também precisa ser desenvolvida
pelos indivíduos em sua sociabilidade e é na qualidade das relações que
se estabelecem com as crianças e adolescentes que tais esferas serão
desenvolvidas. As dores das relações traumáticas só podem ser
superadas na medida em que seja possível entrar em contato com ela,
elaborá-la e ressignificá-la por meio de novas relações qualitativamente
superiores que a reconstitua. Isso num trabalho tanto intelectual de
apreender e lidar com os acontecimentos de sua biografia, quanto
afetivo de reconstituir afetos e sentidos.
Entendemos que para lidarmos com nossos sentimentos é preciso
conseguir nomeá-los para poder haver a reflexão racional sobre eles e
neste ponto o domínio da linguagem e repertório de vivências afetivas
torna-se essencial. Mas o desenvolvimento da racionalidade não basta. É
preciso aprender saber o que fazer com a raiva, o amor, enfim, saber
lidar com as emoções, o que é um aprendizado melhor ou pior
desenvolvido, conforme a história de vida de cada um.
As crianças e adolescentes que foram violentadas, negligenciadas
e retiradas do seio familiar no geral trazem sentimentos extremos. Ser
capaz de tolerar e lidar com o que pode encontrar em sua realidade
interior é uma das grandes dificuldades. Após tantas violências e
negligências, estabelecer relações minimamente harmoniosas entre as
realidades pessoais internas e as realidades exteriores é um imenso
desafio (WINICCOTT, 2002, p. 98).
Não falamos aqui do controle externo da sociedade para nos
tornar cidadãos apassivados e resignados, mas do controle das emoções
provocadas pelas vivências objetivas para que seja possível dar a ela as
respostas mais apropriadas para a (auto)realização humana,
compatibilizada com a vida coletiva (acompanhamos inúmeras situações
em que isso não foi possível e o único espaço concebível de vida a estas
pessoas foram as clínicas psiquiátricas).
Neste processo, há que se ressaltarem alguns padrões oriundos da
propriedade privada e que não contemplam a natureza humana, como o
padrão binário de identidade sexual e orientação sexual que cria de um
lado o estigma do homem viril que todos os “caras valentes” tentarão
seguir e as frágeis e sensíveis mulheres; a monogamia que estabelece o
controle de corpos das mulheres e padrões de desejo sexual (ambas
expressões do patriarcado e disseminados por inúmeros mecanismos
ideológicos, como religiões, escolas, mídia e a esfera íntima da família)
que colocam a mulher como “puta” quando possuem vários parceiros,
ou “santa” na condição inversa. Do patriarcado surgem estigmas que
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servem como meio para “enquadrar” a partir da moral os
comportamentos.
Há também a desarmonia entre realidade interna e externa
quando o sujeito significa suas vivências de forma distorcida. É o caso,
por exemplo, das vítimas de violência sexual cuja coisificação a partir
do sexo distorce a autoimagem da vítima e, portanto, sua
autoconsciência e, por consequência, sua inserção nas relações. O
mesmo se pode dizer das vítimas de violência física, coisificadas pela
violação de seu corpo, etc. Todas essas significações ficam ainda mais
complexas quando os violadores são aqueles que cuidam da criança e
que partilham de relação de afeto.
Essas são as situações atendidas pelo SAICA “Novo
Amanhecer”. Entre os acolhidos do sexo feminino, destaca-se o abuso
sexual como estopim do acolhimento. Dos 11 acolhidos, são 6 pessoas
do sexo masculino e 5 do sexo feminino, sendo que duas foram
acolhidas em decorrência de violência sexual no âmbito doméstico e
todas as demais apresentavam histórico de abuso (SECAJ, 2014).
Se o desenvolvimento afetivo é um desafio a todo educador, no
SAICA essa tarefa se complexifica ainda mais porque acolhe crianças e
adolescentes com histórico de violências e sofrimentos e são atendidas
por profissionais que trabalham via assalariamento, o que torna, no
padrão cultural da sociabilidade burguesa, a tarefa de cuidar do
desenvolvimento emocional ainda mais difícil que numa família.
Isto porque reúne num mesmo ambiente em interação crianças e
adolescentes de diferentes famílias com formas de vida muito diversas e
por todos eles estarem passando ou terem passado por situações de
violação (senão não estariam ali) tendendo a reproduzir entre eles.
Além disso, porque as relações de cuidado são mediadas pela
impessoal relação de mercado, na qual, estruturalmente, a maior
motivação para o trabalho (aquela sob pena de ruína) é o salário e não o
apreço e identificação com a atividade desenvolvida. Evidente que
muitos profissionais são comprometidos com seu trabalho, sensíveis às
genuínas necessidades dos acolhidos, mas a razão deles estarem
dedicando 40 horas de sua semana ao trabalho com os acolhidos são
seus salários, porque o profissional é obrigado pela sociabilidade
capitalista a vender sua força de trabalho, caso queira sobreviver.
Queremos chamar a atenção aqui para a natureza venal da compra
e venda da força de trabalho que nos coloca em um tipo de trabalho
estruturalmente estranhado e esta natureza estranhada compromete
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muito a qualidade do serviço prestado no acolhimento institucional,
onde a qualidade dos vínculos é essencial para a condução do trabalho22.
Para o desenvolvimento da identidade humana, é necessário o
sentimento de pertença, que cada criança que nasce se reconheça dentro
da história: a partir do conhecimento da história de sua família pode
compreender a si mesmo, sua história e identidade com aqueles com
quem tem vínculo e reconhecimento. A criança precisa de enraizamento
num círculo social, vivendo-o, apreendendo-o e, assim, constituindo a si
mesma23. Winiccott (2002) evidencia a importância dos laços
construídos na convivência familiar e comunitária para o
desenvolvimento afetivo da criança/adolescente.
Os marxistas concordarão com ele: no próprio conceito de
vivência, Vygotski (2006) afirma que só se torna possível viver através
do outro e Mészáros (2016) confirma ser esta a compreensão de Marx
sobre a natureza humana, que se faz na própria atividade dos seres
humanos. Nesse fazer-se através do outro, a centralidade do êxito do
trabalho no SAICA “Novo Amanhecer” está na qualidade das relações
estabelecidas entre equipe e acolhidos.
O SAICA precisa constituir um ambiente acolhedor em que a
equipe de trabalho desenvolva relações de qualidade para o
enfrentamento de estereótipos (construídos socialmente e reproduzidos
no cotidiano da instituição). Sob o peso desses estereótipos não se
observa que, por trás de cada xingamento, há uma raiva que se dirige ao
profissional, mas não é pelo profissional, mas por toda uma história de
vida marcada por violências, dores e traumas. Esta postura demanda dos
profissionais o reconhecimento da historicidade: a inserção das famílias
dos acolhidos na divisão hierárquica do trabalho na sociabilidade
capitalista, racista e patriarcal e como esta dinâmica impacta na
constituição da subjetividade dos acolhidos.
A perda da historicidade leva a um modelo de educação
autoritário e policialesco e a criança ou o adolescente fica estagnado em
seu círculo de raiva e autodestruição, pois gasta seu tempo e energia
mantendo a aparência de “cara valente” e outras formas de autodefesa
psíquica ao invés de olhar para suas dores e mágoas e “sair da pior”.

22

Abordaremos esta questão no tópico 3 deste capítulo.
Cumpre aqui destacar que a coisificação dos negros a partir do processo de
escravização envolveu o processo de apagar seu passado e sua origem histórica. As
diversas etnias foram misturadas para não poder se comunicar entre si e todo seu
processo identitário apagado pela marca de “negro escravo”.

23
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Quando pensamos os comportamentos das crianças e
adolescentes como fruto da sua socialização no interior de uma família
situada nas mais baixas posições da divisão hierárquica do trabalho,
então o trabalho ultrapassa a esfera policialesca da reeducação punitiva e
conseguimos enxergar que o correto nexo causal entre trabalho e
necessidade, que neste caso é o de envolvimento afetivo entre acolhidos
e profissionais e a oferta de estabilidade afetiva e não a punição e o
autoritarismo.
A punição e o autoritarismo contraditam totalmente com a
constituição de um ambiente seguro onde as crianças e os adolescentes
possam se identificar, se entregar, ressignificar suas histórias, superar
suas dores e os seus comportamentos (auto)destrutivos precisam ser
superados. Primeiro por manter relação de mando, depois por não
colocar o acolhido como protagonista da sua vivência no interior do
serviço.
Tratamos até aqui do trabalho envolvido na substituição dos
cuidados familiares, trazendo à tona como se desenvolve a
personalidade humana para conseguirmos chegar às reais necessidades
das crianças e adolescentes acolhidos e nos seus coerentes nexos “se...,
então...”. Caso não se supere a aparência e se detenha nos preconceitos
em torno deste público, estagnaremos na figura do “bandidinho” e
primaremos por uma educação punitiva, moralista, e coercitiva. Se, por
outro lado, for possível apreender que cada acolhido é fruto de sua
história de vida (inserida na história da humanidade), será possível
perceber reais necessidades para seu pleno desenvolvimento: não apenas
um teto, roupas e comida; mas também um processo educativo que
permita que o acolhido ressignifique suas dores, reconstitua seus
vínculos positivos, ressignifique sua autopercepção (perpassada pelo
recorte de classe, raça/etnia e sexo) para que se retire do lugar de “cara
valente”, “coitadinho”, submisso, etc.
Abordaremos no próximo tópico alguns aspectos do trabalho de
reinserção familiar previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e
nas Orientações Técnicas para Serviço de Acolhimento Institucional de
Crianças e Adolescentes. Segundo este, cabe ao SAICA articular a rede
de serviços por meio de encaminhamentos, reuniões, relatórios, entre
outros, para o atendimento das necessidades da família (de origem ou
extensa) e reorganização das relações internas que levam à violação de
direitos, visando à construção de meios de reinserção familiar da
criança/adolescente.
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2.2.2.2.

Necessidades em torno da reinserção familiar

O valor de uso do trabalho da assistente social não se materializa
num objeto concreto, como no setor produtivo; antes, ele se expressa
diretamente no atendimento do usuário, que no caso da assistente social
no serviço de acolhimento, trata-se de ações que reestabeleçam a
capacidade protetiva da família de origem ou extensa; ou inserção em
família substituta.
A complexidade do trabalho não se restringe, portanto, à oferta
do SAICA, de modo a substituir os cuidados familiares que supram as
necessidades envolvidas na reprodução biológica e desenvolvimento
infanto-juvenil. Ao SAICA, estruturado a partir das necessidades de
mercado, recai a responsabilidade de promover a reinserção do acolhido
em núcleos de famílias monogâmicas e patriarcais. A família é a forma
de reprodução biológica alienada/estranhada que aparta a humanidade
em núcleo familiares (LESSA, 2012). Diante da divisão hierárquica do
trabalho em que cabe ao capital lucrar e ao trabalhador produzir, a troca
entre os produtores se dá pela impessoalidade do dinheiro (MARX,
2004).
Com a produção coletiva e a apropriação privada (lucros ao
capital e salários ao trabalhador), a família é a célula econômica da
ordem do capital, na qual ocorre o consumo privado (MÉSZÁROS,
2009). O que orienta a atividade econômica não é a satisfação das
necessidades humanas coletivas, mas o uso do outro para a satisfação de
necessidades mesquinhas e artificiais – o lucro burguês (MARX, 2004).
Assim, o SAICA serve à necessidade artificial de reproduzir a
humanidade em seus núcleos familiares alienados/estranhados, não às
reais necessidades de superar os estranhamentos capazes de sanar as
reais necessidades de pertença e afeto (apenas viável a partir do
consumo coletivo). Em nosso padrão cultural sob a hegemonia do
capital, a família é, contraditoriamente, a quase única e exclusiva esfera
de pertença e solidariedade capaz de tomar a necessidade do outro como
sua, no seio de uma instituição entrecortada pelos estranhamentos do
capital e do patriarcado. Por isso, a reinserção familiar é um trabalho
que lida com diversas contradições.
Winiccott (2002) pontua diversas contradições presentes na
relação entre serviço de acolhimento e família de origem, numa
sociedade em que o cuidado dos filhos é, em condições “normais”, de
responsabilidade privada e, quando pública, sob a guarda do Estado
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alheio à comunidade que mecanicamente constitui um serviço de
solidariedade prestado por relações impessoais de assalariamento.
O trabalho de acolhimento institucional de crianças e
adolescentes é o remendo grosseiro da incapacidade das relações
mercantis em sanar as necessidades humanas dos mais espoliados que
não conseguem garantir a satisfação de suas mínimas necessidades via
mercado em atividades que rebaixam as capacidades humanas: mulheres
terem seus corpos objetificados a ponto de vender seu corpo e sexo; no
mundo da robótica, o trabalhador destruir sua saúde cortando cana; na
sociedade em crise por abundância, submetem-se adolescentes à
desumana guerra do narcotráfico em que todos os dias adolescentes
descartáveis morrem (o que não é questionado, muitas vezes é até
aplaudido) e matam (o que incomoda a depender da vítima) para gerar
mais lucros.
As atividades envolvidas nesses tipos de trabalhos numa
sociedade altamente complexa como a da era monopolista requer a
constituição de capacidades humanamente negativas: a mulher precisa
ter a capacidade de mercantilizar seu corpo a partir do sexo, na
impessoal relação mercantil que torna seu corpo e sexo meio de criar
seus filhos. Isso requer, logo de início, lidar com a coisificação do corpo
numa tendência à sua naturalização e à generalização da coisificação de
si e do outro, condição para o exercício da violência. O narcotráfico
requer a capacidade de matar para não morrer, visto que tratamos de
uma guerra. Esta capacidade também requer a total coisificação do outro
e de si e perpetua a violência; a falta de autorreconhecimento em suas
relações leva à tendência de atitudes escapistas, como a dependência
química.
Em meio a isto, como todo ser humano, os acolhidos e suas
famílias desenvolvem seus afetos e amam, odeiam, sentem culpa, desejo
e tem sua forma de expressar cuidado e afeto. É neste complexo que irá
recair o trabalho da assistente social a partir do SAICA, mas requererá a
integração com o trabalho de outros serviços da rede, já que as refrações
da “questão social” são atendidas de forma parcial e fragmentada pelo
Estado burguês (NETTO, 2007).
O SAICA está dentro de um mecanismo da sociedade burguesa
de gestão de reprodução dos filhos da classe trabalhadora mais espoliada
nos limites do capital do consumo privado no espaço da família nuclear.
Sem a ideia de construir um espaço coletivo de solidariedade a estas
crianças e adolescentes, ele é um mecanismo de reinserção familiar, seja
para família de origem, extensa ou substituta, repondo a família
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enquanto mediação de segunda ordem do capital de reprodução
biológica.
A reinserção familiar requer que se apreenda a razão pela qual o
afastamento familiar foi necessário: violência, maus-tratos, negligência,
etc., e apreender quais são suas determinantes, do universal ao singular.
Há questões que são objetivas, como a negligência pela falta de recursos
ou tempo; há questões que se referem a aspectos da personalidade
constituída por uma sociabilidade humanamente hostil, como as
violências. Há questões que se consideram possíveis de trabalhar para
modificar e há outros que a decisão é por destituição do poder familiar
(e quão complexa e delicada esta questão!). Vamos começar nossa
análise pelas situações que a demanda é de reinserção familiar.
Todas as questões vivenciadas no âmbito da família, espaço da
vivência da afetividade e intimidade, são expressões da dura realidade
vivenciada no cotidiano dos mais espoliados pelo capitalismo
dependente latino-americano24. O meio hostil coloca a estes sujeitos
questões desumanizantes, cujas respostas estão restritas a severos limites
da realidade objetiva. Por isso, é preciso que haja múltiplas intervenções
para modificar (já que transformar é impossível no bojo das políticas
sociais burguesas) variáveis que interferem tanto nas condições
materiais, quanto nas respostas que estão sendo dadas pelos sujeitos em
questão.
Enquanto, a alternativa radical de transformação da sociedade
não é historicamente viável, cabe acionar serviços e benefícios que
possam em alguma medida atender às necessidades imediatas da família
trabalhadora para viabilizar sua reprodução. Apenas vivos faremos
revolução. Quando se aciona benefícios sociais para complementar a
renda familiar, programa habitacional para sanar as necessidades de
moradia, Centro de Educação Infantil, escola e contraturno pensando em
garantir alimentação, estímulos e conhecimentos para o
desenvolvimento cognitivo e intelectual das crianças, entre outros,
busca-se, por meio dos serviços sociais, sanar algumas das necessidades
privadas da família trabalhadora por meio de recursos públicos (serviços
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O continente latino-americano foi incorporado à economia mundial de forma
subalterna aos interesses imperialistas, fundando um tipo de capitalismo
dependente. Nesta sociabilidade, a transição ao capitalismo se dá por um processo
de revolução passiva através do qual as elites locais, aliançadas aos imperialistas,
se utilizam do Estado para conduzir por cima e alheio aos trabalhadores o processo
de modernização da economia (FERNANDES, 2005).
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sociais) para ofertar melhores condições para a família promover o
cuidado dos seus membros na esfera privada.
Há serviços que recaem mais especificamente na forma de
resposta que os sujeitos dão a seus conflitos privados: o CREAS busca
dirimir situações de violência e induzir os sujeitos envolvidos a
encontrar outro meio de resposta aos conflitos; os CAPS Ad constituir
meios de ressignificação, realização e fruição para que a resposta aos
conflitos não seja a fuga no uso abusivo de drogas, etc. Há políticas que
respondem às necessidades objetivas de vida: habitação, alimentação,
medicamentos, tratamentos médicos, etc.
Após estudar as condições de vida da família por meio de visitas
domiciliares e institucionais, leitura do processo, etc., a assistente social
do SAICA precisa acionar os diferentes serviços da rede para atuarem
de forma integrada na construção e execução do Plano de Atendimento
Individual e Familiar (BRASIL, 2009), num trabalho estruturalmente
fragmentado.
São três filhos da Família Silva acolhidos no SAICA “Novo
Amanhecer”: Talita, Adriana e Miguel. Cada um deles estava numa
escola e num contraturno diferente. Talita e Miguel eram atendidos pelo
CAPSi; Talita e Adriana pelo CREAS. Sr. José era acompanhado pelo
CAPS Ad. A família recebia a Bolsa Família, sendo acompanhados pelo
CRAS, pelo juizado da infância, promotoria e Conselho Tutelar. Havia
ainda o acionamento da Secretaria de Habitação e da Saúde (para
cirurgia que reconstituísse os tecidos da pele de Miguel queimados no
incêndio da casa).
Se fôssemos chamar para reunião com a rede de serviços um
profissional de cada serviço que atenda diretamente a família, teríamos
na sala cerca de 16 pessoas com informações e percepções diferenciadas
sobre a família, seus dilemas e com singular compreensão de quais os
encaminhamentos necessários. O trabalho sobre as refrações da “questão
social” já é em si complexo, pois requer, no plano teleológico, o
desvelamento de complexos nexos causais envolvidos e a busca de
aparatos institucionais (prenhes de imensas contradições e limites) que
podem, ainda que na esfera superficial, contribuir para o enfrentamento
da questão posta. A essa complexidade é somada a fragmentação das
políticas sociais que cria um campo em que as diferentes formas de
apreensão do real conflitam entre si, tendendo a vigorar aquela dos
profissionais com maior poder de intervenção (como juízes, promotores,
médicos, etc.).
À assistente social do SAICA recai especificamente o trabalho da
relação entre acolhido, família e Estado. Seja no sentido de identificar a
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necessidade de rompimento do poder familiar e fazer esta indicação ao
Juizado; seja no sentido de trabalhar os vínculos para (re)inserção
familiar em família de origem, extensa ou substituta. Neste caso, sua
estreita interface com os demais serviços da rede é imprescindível.
Seja atuando sobre os profissionais da rede de serviços, seja na
sua atuação com os acolhidos ou a família, fato é que o trabalho da
assistente social, enquanto práxis de segunda ordem, interfere no telos
dos outros humanos envolvidos. Dentro das relações institucionais, esse
trabalho de influenciar o telos se dá por relatórios, reuniões, visitas
domiciliares conjuntas, entre outros. A apreensão das questões postas
interfere diretamente na sua resolução.
Quando um profissional considera que o uso abusivo de droga é
um problema do indivíduo desajustado que precisa de tratamento, por
exemplo, a resolução é sempre a internação psiquiátrica. Quando ele
compreende que o uso abusivo é fruto de um contexto social adverso,
então o encaminhamento está na busca de alterar elementos deste
contexto que oprimem a ponto da fuga psíquica e este trabalho precisa
ser em articulação com os CAPS, política de cultura, esporte, etc. Existe
aí um embate na forma de perceber as necessidades e as encaminhar que
precisa ser discutido.
No trabalho de influenciar o telos dos acolhidos e sua família, a
relação requer sensibilidade para a sutileza, pois muitas vezes a
intervenção não se limita à esfera verbal e racional. Nos SAICAs temos,
de um lado, a criança que sofre com toda a insegurança de ser afastada
do lar. As necessidades da criança precisam ser reconhecidas e tornadas
necessidade da equipe para que estas possam trabalhar junto às famílias
no sentido de que seja também das famílias as necessidades das
crianças.
Por outro lado, a necessidade da família precisa existir para a
equipe a fim de que haja condições da equipe construir meios junto com
a família para esta absorver de volta o seu membro acolhido no SAICA
e suas necessidades. A complexidade do trabalho da assistente social
não termina na identificação do complexo de necessidades e das
causalidades coerentes de serem acionadas; há, ainda, que trabalhar com
o fato de não poder lidar com as causas das questões que atende,
cabendo-lhe apenas a manipulação das variáveis empíricas mais
superficiais e pontuais, enquanto trabalhadora assalariada. Esta será a
análise do próximo tópico.
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2.3.
A ASSISTENTE SOCIAL ENQUANTO TRABALHADORA
ASSALARIADA: SUA PRÁXIS ALIENADA/ESTRANHADA25

Até aqui abordamos o trabalho da assistente social enquanto
atividade humana que conecta todo o complexo de mediações da práxis
de segunda ordem. Fizemo-lo, porém, desconectado do contexto
histórico-concreto que ele se desenrola – no bojo do trabalho
assalariado.
Segundo Mészáros (2016), Marx traça a linha de demarcação
conceitual entre trabalho enquanto manifestação da vida
(Lebensäusserung)
e
alienação/estranhamento
da
vida
(Lebensetäusserung). Este se dá quando o trabalho se restringe ao meio
de viver e produzir meio de vida, atividade imposta por uma necessidade
exterior, em vez de corresponder à necessidade interior.
Se os trabalhadores do SAICA atendem a subjetividades
esfaceladas que sofrem por sua história de vida, se revoltam contra suas
perdas, choram, gritam, quebram coisas, surtam para aguentar a sua dor
psíquica, o fazem não necessariamente pela identificação de suas
necessidades e solidariedade em relação aos acolhidos, mas por ser um
meio de vida, atividade na qual vendem sua capacidade física e
espiritual de trabalho para poderem receber o salário e comprarem o que
necessitam para sobreviver (MARX, 2004).
Os vínculos mercantis deixam em segundo plano o
reconhecimento dos acolhidos em sua historicidade, como crianças e
adolescentes portadoras de histórias e vivências marcadas por perdas e
dores as quais precisam ser trabalhadas. Elas serão o objeto de trabalho
da equipe imposto externamente a ela pelas necessidades do ter, com as
quais precisam conviver por toda jornada de trabalho para receberem
seus salários, numa mediação alienada da atividade humana por meio da
intermediação do dinheiro. O ser humano atua como “homem
desumanizado” porque seu trabalho obedece às regras de um mediador
estranho em vez do próprio ser humano ser mediador para o ser humano
(MÉSZÁROS, 2016).
Tais profissionais são pagos para disporem de sua capacidade
física e mental de trabalho durante sua jornada laboral para cuidar das
25

Enquanto momento da exposição, num texto linear de uma complexa realidade
dialética, neste tópico daremos ênfase à reificação do mercado no trabalho
humano, relegando a segundo plano a esfera da liberdade e da ética, que serão alvo
de análise no quarto capítulo desta tese.
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necessidades de tais crianças e adolescentes sequelados por perdas e
violências. O Estado paga a esses profissionais para serem condutores
do processo educativo dos acolhidos em que se espera que os
trabalhadores sejam os receptores qualificados das dores das vivências
dos acolhidos, porém, sem ofertar quase nenhum apoio institucional (a
exceção de ações isoladas e individuais de solidariedade), como
capacitação permanente, supervisão, apoio psicológico e demais
condições adequadas de trabalho. Isso porque as políticas sociais são
regidas pela lógica quantitativa mercantil que conta as cifras econômicas
enquanto coisifica seres humanos (MÉSZÁROS, 2011).
Lidamos com necessidades humanas tão complexas e
fundamentais – o processo educativo das futuras gerações – amoldadas
pelos interesses do capital, contaminadas por suas necessidades
artificiais do capital de lucro que estruturalmente estabelece na
centralidade das relações no vazio das relações impessoais do dinheiro,
desfocado da qualidade das relações e das necessidades humanas.
Somos demandadas para lidar com necessidades humanas da
classe trabalhadora por meio de trabalho assalariado que nos coisifica a
todos e nos coloca na relação utilitarista de ser um meio de satisfação
das necessidades mesquinhas do outro, impostas enquanto necessidade
artificial em detrimento das necessidades genuinamente humanas.
O despreparo dos profissionais e a precariedade das condições de
trabalho não são casuais, nem um problema de gestão – esta é sua forma
de ser da política social enquanto mediação de segunda ordem do capital
– e irão recair sobre a vida das crianças e adolescentes atendidos por
comprometer a capacidade dos trabalhadores de dispor do seu trabalho
para sanar necessidades dos acolhidos.
Esta limitação é o vazio das instituições burguesas e do direito
formal burguês porque a causa dos males humanos está na base
concreta: no trabalho assalariado e na propriedade privada dos meios
fundamentais de produção.
A relação de trabalho estranhada na qual se insere o trabalho da
assistente social não tem sua origem no marco das políticas sociais, já
que estas existem em função da sociedade de natureza econômica
desigual que precisa de ajustes externos às leis de mercado para se
regular e garantir a reprodução social. Estamos, portanto, num trabalho
no marco da reprodução social, viabilizando a forma específica de
produção capitalista. A indústria é ao mesmo tempo a causa da
complexidade crescente da sociedade humana (criando novas
necessidades ao satisfazer as antigas), quanto meio de afirmar a
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supremacia do ser humano sobre a natureza (MÉSZÁROS, 2016). É da
forma de produção que se erguem as relações alienadas/estranhadas.
A era capitalista se funda historicamente com a emersão das
indústrias. Os termos de referência fundamentais são: Homem (H),
Natureza (N) e Indústria (I), ou atividade produtiva. Para compreender a
essência humana da natureza ou a essência natural do humano, o
conceito de atividade produtiva é de importância crucial.
Quando Marx usa o termo real, ele o iguala ao histórico. Ele
busca explicar cada aspecto dos fenômenos analisados em termos
intrinsecamente históricos. É assim que Marx descreve Homem (H),
Natureza (N) e Indústria (I) na forma de uma interação tripla e dialética:
o homem não é só o criador da indústria, como também seu produto.
A indústria não é apenas um meio meramente econômico de
interação do ser humano com a natureza, como se fossem coisas
distintas. Ao falar deste processo de interação recíproca, segundo
Mészáros (2016), Marx nomeia dois principais aspectos da função
mediadora (de primeira ordem) fundamental da indústria com as
expressões “essência natural do homem” e “essência humana da
natureza”.
A expressão “natureza real do homem” – em contraposição a sua
natureza biológica – tem o propósito de definir a essência humana da
natureza nos termos da relação necessariamente tripla de reciprocidade
dialética. Já a natureza biológica é explicada pela interação dupla entre
ser humano e natureza.
Marx, portanto, não fala da alienação/estranhamento do homem
em relação à natureza como tal, mas da alienação/estranhamento do
homem em relação à sua própria natureza (histórica). Se a indústria
funda a forma de ser do humano contemporâneo, estarmos apartados
dela significa estarmos apartados de nossa própria natureza, que é
histórica. Quando se organiza a base produtiva por meio de relações
alienadas/estranhadas, a (re)produção social acontece mantendo de
forma ampliada e complexificada a externalização da subjetividade
humana de maneira a deformá-la, não realizando a natureza própria do
ser humano. Não uma natureza a-histórica e dada a priori. O conceito de
“natureza própria do homem” necessariamente implica a automediação
ontologicamente fundamental do ser humano com a natureza por meio
da própria atividade produtiva – e autoprodutiva (MÉSZÁROS, 2016).
Conforme nos mostra Marx (2011), no modo de produção
capitalista, as indústrias e demais meios fundamentais de produção são
propriedades privadas e, portanto, estão apartados do domínio do
trabalhador. Isso funda a cisão da humanidade em duas classes sociais
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antagônicas: de um lado os proprietários dos meios de produção e de
outro os despossuídos de tudo, donos apenas de sua capacidade física e
intelectual de trabalho que vende em troca de dinheiro para poder
comprar aquilo que precisa no mercado.
Os humanos são divididos por este processo histórico em
proprietários (P) e trabalhadores (T), antagônicos. A reciprocidade entre
Humanos - Indústria - Natureza é transformada em inter-relações
alienadas entre: a. proprietário, indústria alienada (IA) e natureza
alienada (NA); b. trabalhador (T), indústria alienada (IA) e natureza
alienada (NA). Sob a propriedade privada do capital, os meios de
produção que tem a função, enquanto mediação de primeira ordem, de
regular
[...] o processo de trabalho por meio do qual o
necessário intercâmbio da comunidade com a
natureza possa produzir os bens necessários para a
satisfação humana, como também ferramentas de
trabalho e conhecimentos apropriados pelos quais
o próprio processo reprodutivo possa ser mantido
e aprimorado [...] (MÉSZÁROS, 2009, p. 192).

Tornam-se, a partir do trabalho alienado/estranhado
[...] os meios de produção alienados e suas
“personificações” por meio das quais o capital
adquire “vontade férrea” e consciência rígida,
estritamente demandado a impor sobre todos a
conformidade com relação às exigências objetivas
desumanizantes da ordem sociometabólica dada
(MÉSZÁROS, 2009, p. 193).

Quando surge, de um lado, proprietários dos meios de produção
e, de outro, trabalhadores deles despossuídos, instaura-se uma relação de
dominação na qual a gana por lucros toma a centralidade das relações.
Neste quadro, falar em seres humanos torna-se uma abstração, posto que
na vida real se tem trabalhadores de um lado e proprietários de outro.
São os proprietários quem definem os rumos da empresa privada, como
de toda a coletividade humana, fundando a separação entre governantes
(que possuem poder político) e governados (que vivenciam cidadania
passiva e esvaziada). Nessa divisão, o patrão que não trabalha delineia
os aspectos centrais da organização do trabalho conforme suas
necessidades e esta relação de trabalho subjuga o trabalhador ao patrão.
O desenvolvimento das forças produtivas leva ao afastamento da
base biológica e à complexificação da base social, a ponto da divisão
social do trabalho destacar um estrato particular de humanos apartados
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dos demais que se tornam uma “força pública”, à parte da produção
social, para viabilizá-la, constituindo a esfera de reprodução social.
A assistente social se situa nesta esfera, enquanto executora
terminal de políticas sociais tendo como empregador majoritário o
Estado burguês – direta ou indiretamente – no qual as personificações
do capital (ministros, presidentes, etc.) detém o poder de comando.
Fazemos parte da “força pública” de um Estado burguês constituída para
não se identificar diretamente com a população, a ponto de organizar a
si própria como poder armado que atua sempre que preciso.
Neste cenário, o Estado que cumpre a mediação de primeira
ordem de
[...] alocação racional dos recursos materiais e
humanos disponíveis, lutando contra a tirania da
escassez por meio da utilização econômica (no
sentido de economizar) dos modos e meios de
reprodução da sociedade dada, na medida do
viável sobre a base de um nível de produtividade
alcançável e dentro dos limites das estruturas
socioeconômicas estabelecidas [...] (MÉSZÁROS,
2009, p.192).

O faz enquanto mediação de segunda ordem do capital, retirando
as necessidades humanas do centro da gestão da coletividade e, atuando
como poder político da classe dominante, aloca os recursos materiais
existentes conforme as necessidades artificiais de reprodução ampliadas
de capital.
No bojo de complexas e agudas contradições da luta de classes na
era monopólica do capital, para lidar com a reprodução social, o Estado
burguês lançará mão das políticas sociais para gerir as refrações da
“questão social”. Funda-as enquanto meio alienado de alocação de
recursos para satisfação parcial de necessidades imediatas da classe
trabalhadora para que ela se reproduza enquanto força de trabalho.
Este é o lócus de atuação da assistente social, tal como todo
trabalhador, vende sua capacidade física e espiritual para o trabalho que
serve ao capital, não de forma direta na produção de mais-valia, mas
indiretamente, na reprodução social. Este profissional atua na
manipulação das variáveis mais superficiais das expressões da “questão
social” (NETTO, 2007), executando ações de uma mediação de segunda
ordem do capital – a política social – para viabilizar a reprodução de
outra – a família nuclear, repondo suas relações alienadas/estranhadas.
Usando o fundo público, as políticas sociais são meio de sanar
necessidades imediatas do trabalhador por mecanismos alheios ao seu
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controle, de modo a garantir a necessidade mediata do capital de lucro
ampliado. O trabalho da assistente social se desenrola implementando
políticas sociais que lidam com as variáveis mais superficiais da
reprodução da família trabalhadora que cumpre a mediação de primeira
ordem de “[...] regulação necessária, mais ou menos espontânea, da
atividade biológica reprodutiva e o tamanho da população sustentável,
com conjunção com os recursos disponíveis [...]” (MÉZSÁROS, 2009,
p. 192), enquanto mediação de segunda ordem do capital
[...] como “microcosmo” da sociedade, o qual,
além do seu papel de reprodução da espécie,
participa de todas as relações reprodutivas do
“macrocosmo” social, incluindo as mediações
necessárias das leis do Estado para todos os
indivíduos e, assim, diretamente necessária para a
reprodução do Estado [...] (MÉSZÁROS, 2009,
p.193).

Disso se conclui que a assistente social desempenha seu trabalho
enquanto atividade alienada/estranhada no seio da contraditória política
social, fruto da luta da classe trabalhadora por acesso à maior parcela da
riqueza social (material ou espiritual) e o faz no seio de mediações de
segunda ordem do capital, repondo mediações desta mesma natureza.
São serviços e benefícios sociais que, com recursos do fundo
público, sanam necessidades imediatas da classe trabalhadora para que
se reproduza por meio do consumo privado no bojo da família nuclear,
viabilizando reprodução da sociedade mercantil. Este é o cerne da base
alienada/estranhada onde se desenrola o cotidiano profissional da
assistente social enquanto trabalhadora assalariada.
O assalariamento pressupõe de um lado o trabalhador vendido no
mercado como mercadoria força de trabalho e, de outro, a propriedade
privada dos meios de produção, impondo a relação de troca via dinheiro
como meio de adquirir mercadorias capazes de sanar as diversas
necessidades humanas.
Afirma Marx (2004) que a propriedade privada é incapaz de
transformar necessidade básica em necessidade humana. O refinamento
das necessidades e dos meios para saná-las causa uma aversão rude, uma
total, primitiva e abstrata simplificação das necessidades (do corpo e do
espírito) pelo fato de saná-las via mercadoria.
A alienação/estranhamento não se revela apenas no fato de que os
meios de vida pertencem a outro, de que os desejos são a posse de outro,
que as atividades são submetidas a um poder estranho que opera sobre
tudo. Mas, também, porque cada indivíduo constitui uma totalidade de
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necessidades que só se realiza na medida em que se torna meio para os
outros sanarem sua autossatisfação: só há como comer porque vender
alimentos enriquece os produtores; só dá para ouvir música porque a
indústria fonográfica e do entretenimento ganha dinheiro com músicas e
bandas, etc.
Uma vez que quase todas nossas necessidades são supridas por
bens e serviços que precisamos e que compramos no mercado via
dinheiro, trocamos não mediados pela solidariedade humana, mas pelas
nossas necessidades e vantagens individuais. É neste sentido que se dá a
divisão do trabalho no marco do capital na qual todos se tornam em
alguma medida comerciantes que precisam tirar vantagens individuais
nas relações mercantis. Nessas relações mediadas pelo dinheiro, o
motivo que conduz os trabalhadores a prestarem seus serviços ao outro é
o interesse próprio (MARX, 2004).
Assim, a divisão do trabalho pautada na troca mercantil subverte
a relação de primeira ordem de
[...] estabelecimento de relações de troca
adequadas
sob
as
quais
necessidades
historicamente cambiantes dos seres humanos
possam ser interligadas com o propósito de
otimizar os recursos naturais e produtivos
disponíveis – incluindo os culturalmente
produtivos[...] (MÉSZÁROS, 2009, p. 192).

Passa a ser intermediado pelo dinheiro, como mediação de
segunda ordem do capital que assume:
O dinheiro assumindo uma multiplicidade de
formas mistificantes e progressivamente mais
dominantes no curso do desenvolvimento
histórico, chegando ao domínio total do sistema
monetário internacional dos dias de hoje [...]
(MÉSZÁROS, 2009, p. 193).

Quando o dinheiro se torna o equivalente geral por meio do qual
tudo pode ser adquirido, exerce um papel de reificação no qual tudo
aquilo que eu posso pagar sou eu. O poder do dinheiro é o próprio poder
do sujeito e as propriedades do dinheiro, as do seu dono e assim a
existência é determinada por aquilo que se pode comprar: sou manca,
mas posso comprar pernas novas; sou feia, mas posso comprar a
presença da mulher mais bela, etc. Enquanto meu dinheiro for meio para
mulheres belas sobreviverem, ou de empresas de prótese ganhar
dinheiro, estas minhas necessidades podem ser supridas pela via
mercantil esvaziada de sentido genuinamente humano. A relação
mercantil estabelece relações humanamente vazias que afastam os seres
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humanos, mas se universalizam enquanto relação de troca na sociedade
de capitalismo global, o que nos une universalmente (MARX, 2004).
Toda necessidade precisa de um meio para ser sanada. A
generalização das relações mercantis, porém, quando torna o valor de
troca preponderante ao valor de uso e o trabalho abstrato preponderante
ao concreto, coloca as necessidades humanas submetidas às de
ampliação de lucros do capital. Então o outro como meio passa a ser
preponderante para sanar necessidades mesquinhas e artificiais (MARX,
2004).
Por ser o alcoviteiro entre necessidade e objeto, o dinheiro passa
a ser o Deus criador que rege as relações: meu desejo de ir ao teatro só
se efetiva se tiver dinheiro para comprar os ingressos, a intenção de
conhecer um país só se realiza se tiver dinheiro para custear a viagem,
etc. O dinheiro leva à generalização da reificação, naturalizando os
lucros como centro das relações em detrimento das necessidades
humanas. Tudo o que o economista propõe é a abdicação da vida e de
todas as necessidades humanas em nome do dinheiro. Quanto menos o
trabalhador beber, comer, for ao teatro, cantar, pintar, poetar, entre
outros, mais economizará. “Quanto menos cada um for, quanto menos
cada um expressar a sua vida, mais terá, maior será a sua vida alienada e
maior será sua poupança da sua vida alienada” (MARX, 2004, p. 152).
A partir dessa estrutura estranhada de trabalho, por mais que os
trabalhadores tenham apreço por crianças e adolescentes e gostem de
seu trabalho, apenas consideram sua a atribuição de conhecer as
necessidades dos acolhidos e supri-las porque estão sendo pagos para
tanto. A relação mercantil que permeia tais relações contamina os
sentidos humanos pelos sentidos do ter que aparta a assistente social do
objeto no qual recai seu trabalho (o acolhido). Isso denota o
estranhamento já no ato mais imediato de trabalho, na relação do
trabalhador com o produto do seu trabalho, fruto do estranhamento da
relação assalariada.
A propriedade privada nos fez tão cretinos e
unilaterais que o objeto só é nosso se o termos,
portanto, quando existe para nós enquanto capital
ou é por nós imediatamente possuído, comido,
bebido, trazido em nosso corpo, habitado por nós,
etc. [...] o lugar de todos os sentidos físicos e
espirituais passou a ser ocupado, portanto, pelo
simples estranhamento de todos esses sentidos
pelo ter [...] (MARX apud LUKÁCS, 2013, p.
796).
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O rebaixamento dos sentidos humanos pelo ter, promovido nos
sentidos da assistente social executora de políticas sociais será o alvo de
análise do próximo subtópico.

2.3.1.
O Rebaixamento dos sentidos humanos na execução
terminal do SAICA “Novo Amanhecer”

O assalariamento é a forma histórica de trabalho alienado no
marco do capital com conexão essencial entre toda a gama de
estranhamentos do sistema do dinheiro. Este entendido como o
mediador último de todas as mediações alienadas, a conexão entre vida e
meio de vida, promove a confusão e a troca universal de todas as coisas,
portanto, o mundo invertido pelo ter.
A própria natureza da relação (a necessidade de contínua relação
com o mercado, via dinheiro, para obter o que necessita) tende levar tais
profissionais a se preocuparem mais com aquilo que vão poder comprar
e desfrutar com seus salários do que com o que acarreta do seu trabalho
na vida dos usuários e na sociedade, justamente porque, pelo fetiche do
capital, somos a todo tempo induzidos a não nos pensarmos em
coletividade e vivermos apenas a vida mercantil no plano individual.
A contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas
(que cria condições materiais de sanarmos as necessidades humanas,
logo, condição de liberdade) e a carência (material e espiritual) do outro
faz com que os seres humanos fiquem presos à esfera do ter, pois luta
diariamente por sua sobrevivência no mercado. Esta relação leva ao
rebaixamento da personalidade humana e seus sentidos.
O desenvolvimento da personalidade não se dá alheio ao
desenvolvimento dos sentidos. Lukács (2013) cita Marx: o homem só se
sente como livremente ativo em suas funções animais de comer, beber e
procriar, quando muito, na habitação, nos adornos, etc., e em suas
funções humanas se sente como animal. O animalesco se torna humano
e o humano, animalesco.
O sentido constrangido à carência prática rude tem apenas um
sentido tacanho. Para o homem faminto não existe forma humana de
comida, mas apenas sua forma abstrata como alimento; poderia ela
justamente existir muito bem na forma mais rudimentar, e não há como
dizer em que esta atividade de se alimentar se distingue da função
animal de alimentar-se.
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[...] portanto, a objetivação da essência humana,
tanto do ponto de vista teórico como prático, é
necessária tanto para fazer humanos os sentidos
do homem quanto para criar sentido humano
correspondente à riqueza inteira do ser humano e
natural (MARX apud MÉSZÁROS, 2016).

Assim, os sentidos humanos não são simples dados por natureza.
O especificamente humano neles é uma criação do próprio gênero
humano. Conforme o mundo natural vai sendo humanizado, também os
sentidos relacionados ao objeto cada vez mais afetado pelo homem,
tornam-se cada vez mais humanos e refinados.
Conforme abordamos com Vygotski (1996; 2001; 2006), os
sentidos humanos são fruto de longo período histórico através do qual
desenvolvemos nossas capacidades psicológicas superiores que
viabilizam o ato teleológico partir do momento que desenvolve a
racionalidade, o que promove saltos qualitativos no conjunto de funções
psicológicas, constituindo-as especificamente humanas. Mészáros
(2016) corrobora com esta posição:
[...] o olho se tornou olho humano, da mesma
forma como o seu objeto se tornou um objeto
social, humano, proveniente do homem para o
homem. Por isso, imediatamente em sua práxis, os
sentidos humanos se tornaram teoréticos. [...] Eu
só posso, em termos práticos, relacionar-me com a
coisa se a coisa se relaciona humanamente com o
homem. A carência ou a fruição perderam, assim,
a sua natureza egoísta e a natureza a sua mera
utilidade, na medida em que a utilidade se tornou
utilidade humana (MÉSZÁROS, 2016, p. 184185).

O mesmo objeto possui muitas características que se tornarão
reais para o indivíduo se ele possuir sensibilidade para captá-las.
Conforme Vygotski (2001), o ser humano enquanto ser social envolve
os objetos aos quais responde de relações sociais, de modo que apenas
torna-se possível apreendê-los dentro destas relações e isso requer o
desenvolvimento de sentidos aptos a captar toda essa complexidade.
Assim, conforme Mészáros (2016), os sentidos estão entrelaçados
não só entre si, mas também cada um deles com todas as capacidades
humanas, incluindo, é claro, a capacidade de raciocinar. Separar os
sentidos do raciocínio é um procedimento arbitrário e artificial.
Emancipar todas as qualidades e sentidos humanos está longe de
ser cumprida pela apreensão correta das inter-relações entre as
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capacidades humanas. O problema da alienação/estranhamento é que os
seres humanos não se apropriam de toda a sua essência como um ser
total, mas limita a sua atenção à esfera da mera utilidade que leva ao
empobrecimento dos sentidos humanos.
Conforme descrevemos a partir de Vygotski (1996; 2001; 2006),
o desenvolvimento dos sentidos humanos são frutos de milênios de
desenvolvimento que cada membro da espécie precisa apreender para
conseguir viver conforme a base social constituída pela prática humana.
O prazer também é algo que o humano irá complexificar com seu
desenvolvimento.
A partir dos jogos infantis, Vygotski (2001) mostra que o
momento de prazer se desloca na medida em que a criança se
desenvolve. O primeiro estágio do prazer é o “Endlust”, ou o prazer
final. É o momento que caracteriza o prazer instintivo, relacionado
preferencialmente com a fome e a sede que são em si próprios de caráter
desagradável. Os primeiros momentos de desprazer são seguidos de
manifesta expressão de prazer, sendo a sensação final da atividade
instintiva. Como se sabe, esta é a forma primitiva e inicial de
organização da atração sexual.
O segundo estágio é o “prazer funcional”, que se manifesta nas
formas iniciais, nos jogos infantis, quando o que causa prazer na criança
não é o resultado, mas o processo da atividade. O nascimento do prazer
imediato não é o afeto final, mas por todo o processo da atividade.
No terceiro estágio há a antecipação do prazer. Com a sensação
emocional impregnada, o prazer surge no início do próprio processo,
quando nem se começou, nem se chegou a nenhum resultado.
O prazer presente nas fases iniciais, rente ao instintual, constituiu
um momento biológico necessário para formar qualquer hábito, sendo
um estímulo de apoio. Quando a atividade é transformada em atividade
intelectual, ela caracteriza a organização da vida emocional, na qual a
criança manifesta uma sensação emocional desde o começo da
atividade, o que lhe permite estabelecer a condução intelectual.
Caso o experienciado realize o prazer, ele desdobrará sentimentos
positivos; caso se experiencie vivências desprazerosas, então se
desdobrarão sentimentos negativos. Pensemos o contexto do trabalho
assalariado em que nossa atividade física e mental está submetida a um
trabalho estranhado no qual nos sentimos presas, desrealizadas e que
quanto mais e melhor executamos, mais nos escraviza.
Fica claro que o contexto do trabalho alienado/estranhado
inviabiliza a atividade mobilizada pelo prazer, o que causa uma
tendência de termos nossos prazeres rebaixados ao mais próximo do
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instintual, do prazer final: uso de drogas, sexo, violência, ódio,
perversidade, etc. A alienação/estranhamento do processo de trabalho
nos impede do prazer do processo, o que tende a atrofiar nossos sentidos
que apenas se realizam rebaixados no prazer final: passamos o mês todo
suportando nossos trabalhos para no fim do mês podermos receber o
salário e comprar o que precisamos.
O prazer final precisará ser bastante intenso para compensar o
desprazer do processo e só temos a liberdade de realizá-los nas funções
mais animalescas (comer, beber, procriar), já que o que nos humaniza, o
trabalho, nos é hostil. Em muitos casos, a memória afetiva vinculada ao
trabalho é tão negativa que o que se sente previamente não é prazer, mas
o desprazer, chegando a extremos como profissionais acometidos pela
Síndrome de Burnout.
A relação mercantil que nos torna todos concorrentes no
mercado, faz de cada um de nós meio para satisfação de nossos apetites
individuais e esta relação subverte totalmente a relação do sujeito com o
gênero humano. Numa sociabilidade como a capitalista em que todos
são concorrentes, restam poucas possibilidades de prazer no processo
porque cada elemento do processo antagoniza entre si. Assim, Mészáros
(2016) critica as privatizações que universalizam nosso rebaixamento a
relações utilitaristas: se a essência humana da natureza existe para o
homem social, a privatização inerente do desenvolvimento capitalista
significa que a natureza perde seu caráter humanizado e se torna
alienada do ser humano. Os objetos com os quais os homens se
defrontam para suprir suas necessidades aparecem sob seu aspecto
utilitarista e esta utilidade não tem uso humano-social, apenas
individual.
Por exemplo, a necessidade de fruição estética desenvolvida por
um grupo de amigos que se encontram numa praça para tocar as músicas
que gostam, leva à fruição desde o agendamento do encontro, durante o
momento em que eles estão tocando e depois, quando se reúnem e se
lembram de suas histórias e momentos. Para esta atividade são exigidas
diversas habilidades: é preciso que saibam tocar distintos instrumentos,
conheçam as notas musicais, memorizem a letra da música e a cante no
ritmo e tom dos instrumentos, além de constituir identidade entre os
membros do grupo.
Caso a praça seja ocupada por um bar, este pode contratar o
melhor músico, o grupo de amigos pode ser o mesmo, as músicas
podem ser as mesmas, mas eles estarão passivamente sentados na mesa
ouvindo a música, cada qual consome o que quer ou o que pode,
bebendo e comendo para enriquecer o dono do bar. Assim, o mercado
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rebaixa a forma de suprir a necessidade e impede a fruição, em uma
inversão do processo de humanização automediadora, adquire uma nova
natureza egoísta, no mundo da fragmentação capitalista.
A fruição humana implica um nível de satisfação mais elevado
que o estritamente individual na espontaneidade das experiências. Para
que os músicos fruam tocando suas músicas preferidas, é preciso que
eles parem suas vidas para dedicarem algumas horas a esta atividade,
diferente do ato de escutar passivamente uma música no bar, onde eles
conversam, bebem, comem, etc., enquanto escutam a música. Tocar um
instrumento mobiliza muito mais capacidades humanas (coordenação
motora, audição, a afinação, entre outras) do que o mero ato de ouvir
passivamente uma música. Este segundo caso não é fruição, pois requer
que os sentidos humanamente satisfeitos estejam inter-relacionados com
todos os demais sentidos e capacidades no próprio ato (MÉSZÁROS,
2016).
Segundo o autor, se a inter-relacionalidade complexa dos sentidos
humanos for rompida pelo isolamento da autossatisfação egoísta, isto
significa que a própria fruição perde sua importância humana geral e
deixa de ser fruição, passando a autossatisfação dos indivíduos isolados
e seu nível baixa à rude imediaticidade. Quem nunca tocou um
instrumento numa banda não tem vivência de fruição para perceber quão
pobre é sua experiência de escutar um CD no caminho do trabalho e a
fruição não se torna um desejo a ser perseguido, então, busca-se
satisfação na vazia autossatisfação individual pelo mercado.
O empobrecimento dos sentidos humanos limitados à esfera da
autossatisfação, de um lado, e os ataques incessantes à objetividade dos
padrões e valores estéticos de outro, levam à glorificação de tipos de
experiência estética que caracterizam as condições de privatização,
fragmentação, do isolamento e da autossatisfação egoísta.
[...] o lugar de todos os sentidos físicos e mentais
foi ocupado pelo simples estranhamento de todos
esses sentidos – pelo sentido do ter. As
necessidades desenvolvidas nessas condições são
aquelas que correspondem diretamente à
imediaticidade da utilidade privada e da
apropriação privada. O resultado geral é o
empobrecimento humano em escala maciça,
correndo paralelamente ao enriquecimento
material do indivíduo isolado (MÉSZÁROS,
2016, p. 186).

Se para fruir da música o grupo de amigos precisava saber tocar,
cantar, afinar os instrumentos, etc., para ouvir o melhor músico eles
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precisam apenas de dinheiro. Marx faz objeção à satisfação imediata,
unilateral, ao mero ter enquanto posse abstrata, porque nele as relações
humanas são depauperadas em dois sentidos:
1. São mantidas apenas as relações que servem
adequadamente a este tipo de satisfação;
2. O empobrecimento significa tanto a redução da gama
de objetos para fruição quanto a perda da riqueza e da
intensidade.
Dessa maneira, se a luta pelo ter da base material cria condições
para o rebaixamento dos sentidos humanos, a incorporação deste
rebaixamento do ter pelos sentidos humanos servem para naturalizar a
condição de empobrecimento da sua vida material e espiritual. Existe,
portanto, um estreito laço entre o tipo de organização econômica e o
estranhamento (MÉSZÁROS, 2016).
O rebaixamento dos sentidos humanos tem impacto tanto nos
sentidos dos acolhidos como dos profissionais que os atendem. A
autossatisfação dos interesses individuais estabelece a situação na qual
as pessoas se relacionam tendo umas as outras como meio para atingir
seus objetivos e projetos pessoais: é o adolescente que precisa da
autorização da equipe para sair e usar droga e, por isso, omite alguns
fatos para convencê-la; é a equipe que está trabalhando lá, porque está
pagando as mensalidades da faculdade e, quando acabar, irá pedir as
contas do trabalho; e, assim, as relações utilitaristas da autossatisfação
afastam os indivíduos e empobrecem as relações. O desenvolvimento
das forças produtivas nos marcos do capital apenas aprofundou essa
dinâmica.
Desde Marx até a atualidade, o capitalismo fez diversos
progressos na universalização do ter – a intensificação do consumo e
dos serviços no intercâmbio geral de mercadorias, invadindo inclusive a
esfera dos direitos. A elevação da produtividade e a redução do tempo
socialmente necessário de trabalho têm por consequência que o peso
econômico dos atos necessários à reprodução imediata da vida física
perca seu papel inicialmente dominante e a reprodução da vida receba
modos de satisfação num nível mais social, mais elevado, mais afastado
dessa reprodução imediata da vida. Surgem novas necessidades a serem
satisfeitas, impossíveis em estágios iniciais e que são satisfeitas de modo
complexo e social (LUKÁCS, 2016).
As transformações da base econômica reconfiguram a forma do
estranhamento. Lukács (2013) dá o exemplo do tempo de trabalho que,
na época de Marx, as 12 horas de trabalho eram consideradas destino
humano universal, assim como o trabalhador de hoje considera a
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prestação de serviços e as terceirizações um estado de bem-estar
humano, ambos os estranhamentos servindo às finalidades econômicas
do grande capital. Quanto mais desenvolvido for o aparato ideológico do
capitalismo, mais inteiramente o estranhamento irá se apoderar de toda
vida interior do trabalhador e mais desimpedidamente poderá funcionar
a dominação do grande capital.
Outra mudança fundamental foi o maior acesso ao consumo
proporcionado pela redução do tempo de trabalho socialmente
necessário. A generalização do consumo fez do ter na vida cotidiana do
trabalhador não mais um simples carecer para satisfação de
necessidades, mas, pelo contrário, como competição entre pessoas e
grupos na tentativa de elevar o valor pessoal mediante a quantidade e
qualidade do ter.
[...] de tal maneira o desejo dos homens de serem
tido como personalidade para que ele se satisfaça
justamente com a compra de objeto de consumo
ou serviço que constitui objeto de publicidade.
Este consumo o faz ser considerado como
personalidade autêntica pelo seu entorno
(LUKÁCS, 2013, p. 798).

O trabalhador manipulado acredita que expressa sua
personalidade alternativa comprando objetos alternativos (e não
estabelecendo relações contra-hegemônicas): quem quer parecer
alternativo deixa de comer carne, faz uma tatuagem, compra um estilo
de roupa, sem que tenha qualquer atitude crítica à hegemonia burguesa.
É pelo ter que somos valorados na sociedade mercantil. Lukács (2013)
afirma que este estranhamento dos sentidos humanos pelo ter apenas se
exacerbou no capitalismo que conseguiu universalizar o ter, que se
complexificou.
[...] Na vida cotidiana do trabalhador, o poder do
ter não se mostra mais como simples carecer,
como influencia sobre a vida anormal de não ter
os meios mais importantes para a satisfação
cotidianamente necessária das necessidades, mas,
pelo contrário, como poder do ter direto, como a
competição com outros homens e grupos, na
tentativa de aumentar o valor pessoal pela
quantidade e qualidade do ter [...] (LUKÁCS,
2013, p. 796).

Aqui a questão não é só a exaltação da mercadoria, mas o
prestígio pessoal que será proporcionado ao comprador e a confusão
deste prestígio com satisfação humana (quantos artistas prestigiados não
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se suicidaram pelo vazio de suas relações?). Compra-se casa, carro,
roupas, faz-se sexo não pelo prazer do usufruto, mas pela imagem social
de sucesso que se busca passar.
Isso acarreta diferentes consequências para burocracia estatal e
para as crianças e adolescentes. O aburguesamento das mentes dos
profissionais levará a um amor por consumo de mercadorias que se
efetivará na autossatisfação de utilizá-las na esfera privada. O amor
pelas coisas que pode comprar tende a ser tão grande que pode levar
profissionais a se calarem diante de injustiças e negligências em nome
do seu salário, benefícios e outras regalias.
À criança e ao adolescente, sobretudo ao adolescente que está no
processo de integrar-se a grupos mais abrangentes, crescerá em suas
mentes o desejo de prestígio social, todo seu entorno vai reconhecer o
prestígio em coisas que ele não pode comprar (marcas de celulares,
tênis, calças, etc.). Então, ou ele será estigmatizado por não possuir, ou
vai fazer de tudo para encontrar um jeito de comprar (roubar, traficar,
etc.), ou vai buscar se impor por meio de suas habilidades, mas
geralmente a única habilidade que a sociedade reconhece nele é a
agressividade. Neste caso, ele se impõe pelo temor.
[...] todas as manipulações econômicas, sociais e
políticas
dominantes
se convertem em
instrumentos mais ou menos conscientes para
acorrentar o homem à sua particularidade e, desse
modo, ao seu ser estranhado [...]. Aquilo que o
homem considera como sua personalidade, via de
regra, é apenas a sua singularidade que assumiu
feição social (LUKÁCS, 2013, p. 797).

Longe das tradições que serviam como princípio estabilizador das
singularidades, hoje vivenciamos um período de influenciabilidade
extrema e “Por trás [...] está a insegurança interior do homem
meramente particular quanto a questão referente ao que faz dele
propriamente uma pessoa [...]” (LUKÁCS, 2013, p. 797), já que seu
reconhecimento social não se dá por características de sua
personalidade, mas pelo que possui.
Os seres humanos se relacionam com a coisa por causa da coisa,
mas a coisa mesma é comportamento humano e, assim, cada passo para
a libertação do estranhamento humano no sentido de superar sua
singularidade fomenta sua exposição ao estranhamento. Todas as
manipulações econômicas, sociais e políticas dominantes se convertem
em instrumento para acorrentar os seres humanos à sua particularidade.
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Há uma dupla tendência a partir dessa base: 1. formar os sentidos
humanos num determinado sentido (rebaixados); 2. reforçar a ilusão de
que essa diferenciação superficial das particularidades adquiridas no
mercado seja o único caminho para se tornar uma personalidade, isto é,
ganhar prestígio social. A velha categoria do ter desempenha papel
fundamental: pretende-se que o ter determine o ser.
Lukács (2013) aponta outra transformação do capitalismo atual
em relação ao analisado por Marx: a conquista pela classe trabalhadora
da redução da jornada de trabalho. Ao contrário do que se esperava, o
tempo livre não se torna um tempo para realização humana. O autor fala
do tédio que tende a surgir no ser humano que vive sobre um terreno
vital destituído de sentido.
[...]
Um
ser
social
sintonizado
predominantemente, e potencialmente muitas
vezes de modo exclusivo, com as carências da
particularidade necessariamente produzirá o tédio
maciçamente por necessidade ontológica,
exatamente quando parecer que suas carências
estão supridas. Inquestionavelmente, esse é um
dos fenômenos ideologicamente mais importantes
da vida atual nos países capitalistas desenvolvidos
[...] (LUKÁCS, p. 2013, p. 803).

Como demonstrado, o vazio das relações de autossatisfação
imediata leva à sede insaciável de sensações (sexo utilitarista, uso de
drogas abusivo, arte imediatista, etc.), justamente pela pobreza das
vivências e de seus sentidos (quanto à qualidade, intensidade e riqueza
de capacidades suscitadas). Esse vazio é produto de uma vida
manipulada do início ao fim e o tédio que necessariamente decorre desse
modo de vida é sentido de modo cada vez mais opressivo – estado de
coisas que só pode ser vivido na vida individual e, por isso, embora
poucas vezes seja corretamente identificado, desempenha importante
papel nas revoltas individuais imediatas contra o próprio estranhamento
pessoal.
Aos profissionais que possuem suas necessidades básicas
supridas pelo mercado sentirão este vazio que, muitas vezes, redunda em
depressões; os acolhidos, por mais que tenham algumas de suas
necessidades supridas, nem sempre são suficientes, sobretudo aos
dependentes químicos – mas não apenas, pois tivemos situação em que
o acolhimento não provia o desodorante, a pasta de dente e os acolhidos
precisavam encontrar meios de obtê-los para não passarem vergonha na
escola. Por isso, terão a vida agitada por precisarem constituir
estratégias para viabilizar suas necessidades na integralidade. Nesse
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caso, não existirá tédio, mas o vazio da vida sem sentido que tentarão
sanar pelo consumo de mercadorias e os prazeres mais rebaixados.
Com a exacerbação do fetiche das mercadorias e a glorificação da
vida privada (mediada pelo consumo), a era manipulatória do
capitalismo combateu cada sublevação mediante a satisfação de
carências imediatas de bem-estar cotidiano norteado pelo prestígio e
privilégio, exaltando este como único modo de vida apropriado para a
humanidade, corroborado por pseudociências. Destarte, aburguesaramse nossas mentes, fizeram-nos amar o mercado e todo seu conjunto de
mercadorias cooptando mentes e corações, inclusive de lideranças
políticas e boa parte da burocracia estatal (LUKÁCS, 2013).
Por este fetiche do capital, a luta dos trabalhadores em geral é
muito facilmente arrefecida e cooptada pela oferta de migalhas que
oportunizem maior possibilidade de ter. No setor público, onde as
migalhas não saem do bolso privado do patrão, tais ofertas são ainda
mais recorrentes por meio das quais se substitui a luta organizada por
direitos, por relações autoritárias de paternalismo, coronelismo, entre
outros, tanto na relação dos trabalhadores executores com seus
empregadores, quanto dos usuários com o Estado.
O trabalho no interior da burocracia estatal, como toda forma de
trabalho assalariado, é permeado pelos inúmeros estranhamentos típicos
dessa relação de trabalho, desdobrando em características específicas
desse tipo de trabalho que se desenvolve no interior de um serviço
inserido na reprodução social, de caráter público (e não privado), tendo
sua finalidade imediatamente social – o valor de uso gerado pelo serviço
é ineliminavelmente de caráter público, já que é o meio pelo qual o
Estado faz a gestão social, a partir de sua burocracia e alheia ao
trabalhador (seja o executor, seja o receptor do serviço e/ou benefício).
O fetiche do capital, assim, amesquinha a consciência dos
trabalhadores e a centram no plano individual da vida do consumo
mercantil, diferentemente do que Hegel pensava. Este afirmava que o
Estado abriria a passagem do reino da necessidade ao da liberdade por
racionalizar os conflitos sociais mediante uma burocracia estatal que se
constituiria enquanto classe universal, justamente por incorporar um
suposto sentido universalizante estando alheias aos interesses
particulares (SOUZA, 2010).
A verdade é que o Estado possui um caráter de classe burguês e
que os interesses burgueses, hegemônicos na sociedade, permeiam a
todos assalariados da sociedade (com maior ou menor adesão), fazendo
com que o maior interesse dos trabalhadores da burocracia estatal,
coadunados à lógica burguesa, seja o pagamento e seus interesses mais
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mesquinhos. Assim, permanece no emprego motivado pelos direitos
trabalhistas que ele usufrui e que contribui para ele não se identificar
com o conjunto da classe trabalhadora: salários acima do mercado,
estabilidade, bonificações e gratificações, aposentadoria, etc.
Tais direitos, ao invés de fomentar a solidariedade na luta com a
classe trabalhadora para igualar-se por cima, ao contrário, aburguesa a
consciência da burocracia estatal que se torna uma “aristocracia
proletária”, a qual facilmente se coloca acima dos trabalhadores em
geral. É assim que as personificações do capital cooptam os
trabalhadores do baixo escalão da burocracia estatal para que se portem
como cães de guarda do capital em posturas policialescas junto à família
trabalhadora, de costas para as suas reais necessidades.
É, portanto, a divisão hierárquica do trabalho que constrói
diversos universos paralelos dividindo os seres humanos de acordo com
suas condições materiais de existência. Isso causa estranhamentos entre
a burocracia estatal e entre esta e a sociedade civil (frustrando as
expectativas de Hegel). No interior da própria burocracia estatal se
reproduz a divisão hierárquica da sociedade capitalista: para a alta
hierarquia, os debaixo (os proletarizados da mesma burocracia e os
trabalhadores em geral) são meros meios para atingir seus fins privados,
alheios às suas necessidades.
Quanto ao estranhamento entre proletarizados da burocracia
estatal e trabalhadores espoliados, do lado dos profissionais que atuam
nos serviços sociais, estes adaptam suas capacidades físicas e espirituais
de trabalho às condições objetivas dadas, sob pena de ruína: se o
enfermeiro não tem luvas cirúrgicas, atende com luvas reaproveitadas;
se o professor não tem equipamentos didáticos e turmas em quantidade
adequada, dá aula só com giz e saliva para salas superlotadas; se o
assistente social não conta com serviços e benefícios em quantidade e
qualidade suficientes, então cria regras de seleção, etc. A
impessoalidade mercantil e a naturalização da precarização do
atendimento levam ao estranhamento humano ao qual se naturaliza a
não satisfação das necessidades, colocando os usuários numa condição
de ser humano inferior, cujas necessidades são colocadas em segundo
plano, já que o maior objetivo do trabalhador da burocracia estatal é
ganhar seu salário.
Da parte do usuário – que no geral se localiza em posição inferior
na divisão sociotécnica do trabalho, conferindo-lhe vida ainda mais
espoliada – sua personalidade se constitui a partir de experiências árduas
as quais precisam resistir sob pena de ruína: Sr. José, dependente
químico que se perde na cachaça para não sentir a dor da perda da mãe e
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da esposa; Felipe (filho de Sr. José), adolescente que precisa se tornar
violento e alheio à vida de terceiros para subsistir no crime, sob pena de
ruína, etc. “Aquilo que o homem considera como sua personalidade, via
de regra, é apenas a sua singularidade que assumiu feição social”
(LUKÁCS, 2013, p. 797), justamente porque são cada vez mais
comprimidos os espaços nas relações concretas para que a subjetividade
se desenvolva vinculada às necessidades humanas, único meio de
estabelecer relações humanas satisfatórias e constituir personalidades
ricas e desenvolvidas.
Diante das condições precárias de vida, os servidores que os
atendem nas políticas sociais são o único meio de prover suas
necessidades para além das relações mercantis. Os servidores são a
personificação da intervenção estatal acima e alheia aos seus usuários e
suas necessidades, o que faz com que eles não as tragam para o
atendimento, mas busquem meios de burlar a burocracia excludente. A
situação redunda num contexto pouco propício para se chegar às
legitimas necessidades dos usuários de políticas sociais.
A diferenciação das condições objetivas de vida faz com que, em
geral, trabalhadores dos serviços sociais e população usuária não se
identifiquem humanamente, nem enquanto classe social. Esses veem no
profissional que os atendem o braço coercitivo do Estado que lhes
impõe serviços e benefícios para a satisfação de suas necessidades de
forma alheia e hostil à sua vontade. Os profissionais, por sua vez,
enxergam o usuário como incapaz de sanar suas necessidades via
mercado um homem fracassado, já que sua inserção na hierarquia do
trabalho lhe dá condições de se suprir nas relações mercantis.
Apenas motivado pelo salário e restrito às relações de trabalho
hostis, pautado por estigmas e preconceitos, ocorre a negação dos
acolhidos como seres humanos, que chegam a se manifestar na total
desconsideração de sua história de vida, dores, necessidades que são
negligenciadas pelos profissionais envolvidos no estranhamento.
Conforme relata a entrevistada no relatório de avaliação do SAICA
“Novo Amanhecer”:
Elas sempre assim, de tarde, quando a gente
precisava de alguma coisa, a porta estava sempre
fechada, não adiantava encostar, colocava
cadeado. E nós batia na porta, quando precisava
assim, tipo um absorvente urgente, a gente, bate,
bate na porta, eles não atendem. Ouvem que a
gente está batendo, mas fingem que não escutam.
Aí era hora que dava raiva na gente e onde todo
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mundo se revoltava dentro de casa. A gente
chamava e elas não atendiam [...] (SECAJ, 2014,
p. 46)

Aqui nem mesmo o contrato burguês de trabalho mediante
pagamento por hora foi respeitado. Durante o período pago ao
trabalhador para cuidar dos filhos mais espoliados da classe
trabalhadora, profissionais motivados exclusivamente pelo pagamento e
estranhados dos acolhidos se omitem de executar a função pela qual
estão sendo pagos, fugindo de suas atribuições que lhe são um peso –
porque seu trabalho não foi escolha livre e consciente conforme suas
aptidões, nem são executados dentro das condições necessárias para que
não se torne hostil. Negligenciando, mais uma vez, as necessidades dos
acolhidos que, então, são retirados do seio familiar para ser descuidados
no âmbito frio e impessoal dos serviços sociais regidos pelas leis
mercantis.
Embora o descompromisso seja reconhecidamente fruto da
hostilidade das relações de trabalho, nem é preciso dizer que é falta de
ética gravíssima dormir em horário de trabalho. Essa atitude demonstra
que há profissionais totalmente tomados pelo estranhamento humano a
ponto de desconsiderarem totalmente as necessidades humanas das
crianças e adolescentes sob sua responsabilidade, deixando de fazer
aquilo para o qual são remunerados.
A referida indiferença no setor produtivo rebate na mercadoria do
patrão e seus lucros. No caso da indiferença dos trabalhadores nas
políticas sociais, recai sobre humanos que precisam do seu trabalho.
Pela reificação do capital, o trabalho que prejudica o lucro é notado e
modificado (desde capacitações à demissão do trabalhador). No caso do
serviço público, que não realiza mais-valia, ele quase nunca é notado,
nem são tomadas providências. Então, os estranhamentos vão se
repondo de forma cada vez mais profunda e complexificada.
Mostra disso são os diálogos coletados, evidenciando que o alto
teor de estranhamento nas relações de trabalho tem levado alguns
trabalhadores ao imobilismo que nega totalmente as necessidades dos
acolhidos, que se expressa na falta de atividades e interação entre equipe
e acolhidos, reduzindo os espaços pedagógicos de diálogo e
brincadeiras.
Só comia, lavava a louça e deitava. João
[acolhido] pulava o muro, bagunçava...
Raramente tinha joguinhos [...] Tinha que ficar
vendo televisão, não colocavam o DVD para a
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gente ver, quem colocava de vez em quando era
Mário [cuidador] e quem botava mais era Ana
[cuidadora] e o Claudio [cuidador] [...] (SECAJ,
2014, p. 50).

O não envolvimento dos cuidadores no cuidado dos acolhidos foi
também evidenciado na fala de outra acolhida entrevistada, jovem
egressa do SAICA “Novo Amanhecer”:
Em relação aos cuidadores acho que eles
deveriam conversar mais conosco. Que eu me
lembro, quando eu estava lá, a cuidadora que mais
falava comigo era a Maria e Joana [cuidadoras] e
Ana [cozinheira]. Mas acho que eles deixavam a
desejar nesta parte, de conversar um pouco mais...
Porque eu me lembro que toda vez que eu estava
triste assim, para baixo, ou era a minha psicóloga,
ou era a Joana, ou era a Maria. O resto não. Eles
me viam na situação, eles passavam e não falavam
[...] (SECAJ, 2014, p. 50-51).

Assim, ao mesmo tempo em que a sociedade altamente complexa
dos monopólios atribui ao Estado burguês a responsabilidade de fundar
SAICAs, de modo a gerir o cuidado dos órfãos e negligenciados,
impregna o serviço com a lógica utilitarista mercantil que destrói a
capacidade de cuidado do próprio serviço: primeiro que pela própria
qualidade das relações mediadas pelo dinheiro; depois pela ausência do
controle dos meios de trabalho no seio de políticas sociais voltadas aos
filhos mais espoliados da classe trabalhadora latino-americana, onde se
trabalha sempre sob condições precárias.
Tal como o operário é o apêndice da máquina industrial, a
assistente social é apêndice da máquina burocrática do Estado burguês e
este caráter de classe é o núcleo da alienação/estranhamento do trabalho
da assistente social que se desenvolve como desrealização, a objetivação
como perda e servidão ao trabalho para todos os trabalhadores. (MARX,
2004). Se é por meio da alienação do trabalho que o trabalhador
expressa sua subjetividade, sob um trabalho estruturalmente organizado
para fins antagônicos ao dos trabalhadores, esta expressão da
subjetividade acontece de forma invertida, avessa à subjetividade do
trabalhador, tendendo à deformação das capacidades humanas.
A deformação da capacidade se relaciona à artificialidade da
necessidade imposta aos trabalhadores pela estrutura das políticas
sociais no marco do capital: uma educação voltada à formação da força
de trabalho requer o ensino da obediência, disciplina e hierarquia e
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precisa de educadores que compartilhem destes valores, em vez dos
emancipatórios; uma saúde limitada à reposição da força de trabalho
omite o adoecimento a partir da exploração do capital e brinca com suas
consequências pela medicalização e requer trabalhadores que coadunem
com esta leitura.
Um profissional que atue acolhendo os filhos das famílias
trabalhadoras mais espoliadas pelo capital para repô-las na
informalidade do narcotráfico e da prostituição precisa naturalizar o
espaço para estes sujeitos. Assim, capacidades que tendem a se vincular
a valores positivos como educação e cuidado das futuras gerações,
reestabelecimento da saúde física e mental, etc., ganham contornos
negativos sob a hegemonia do capital.
A assistente social faz parte do mais baixo escalão da burocracia
estatal e é demandada pelo capital para desempenhar funções coesivas
em torno do projeto burguês, medida alternativa e complementar ao uso
da força, fruto da alta complexificação das relações sociais da ordem
burguesa madura. Atua nas políticas sociais que funcionam, por
intermédio do seu trabalho, num ponto de conexão entre econômico e
ideológico, material e espiritual: sua atuação serve ao convencimento da
venda voluntária da sua força de trabalho que tem a finalidade
econômica de produção de mais-valia.
Conforme o capitalismo (em crise estrutural) agudiza suas
contradições, radicaliza as necessidades sociais – que prosseguem sendo
lidadas por políticas sociais alheias aos trabalhadores e que repõem as
demais mediações de segunda ordem do capital que servem aos
interesses burgueses de exploração de classe –, mais se torna necessário
deformar os sentidos humanos pelo sentido do ter e pela reificação das
relações humanas.
Quanto mais se desenvolvem as forças produtivas e se
complexifica a sociedade, esse processo igualmente amplia e
complexifica as capacidades humanas que se deformam na hostilidade
das relações mercantis. Quando a sociedade requer profissionais, como
o assistente social, que sirvam para aproximar o controle estatal do
cotidiano da família trabalhadora para além do tempo de trabalho,
funda-se a necessidade de profissionais com habilidades para apreender
as expressões da “questão social” e operacionalizar o aparato
institucional das políticas sociais para seu enfrentamento a partir de
variáveis superficiais, dentro dos marcos do capital.
Por isso, na emersão da profissão rente aos interesses do capital,
as características tidas como naturalmente femininas foram evocadas às
profissionais como bases para alcançar seus objetivos de controlar os
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conflitos sociais. Foi evocada a docilidade, meiguice, compaixão,
acolhimento, conferidos historicamente às mulheres por meio da
educação (CISNE, 2015).
Assim, o lugar que ocupa o trabalhador na divisão social do
trabalho moldará o desenvolvimento de suas capacidades, ficando
evidente que esta é momento importante da gênese da personalidade,
incumbindo os trabalhadores de múltiplas tarefas, geralmente
heterogêneas entre si, despertando capacidades heterogêneas (LUKÁCS,
2013).
Dessa forma, por um lado, a sociedade cria a necessidade de
formar profissionais com habilidades para lidar com a educação das
futuras gerações, cuidar da saúde individual e coletiva, administrar o
processo de urbanização, enfrentar a miséria, etc. Entretanto, as coloca
na gaiola de ferro do aparato burocrático burguês, cuja legalidade
aprisiona tais habilidades nos limites da gestão da barbárie social, sob a
reificação do ter, sob a moral mercantil de que tudo deve ser venal.
Por isso, as habilidades humanas desenvolvidas não servem para
a realização plena da personalidade dos trabalhadores, ao contrário,
acaba até em extremos de sua deturpação, como mostra o escândalo da
máfia das próteses26, com médicos que usam da sua exclusiva habilidade
de reabilitar a saúde humana mediante procedimentos cirúrgicos para
ganhar dinheiro ao invés de salvar vidas.
Neste contexto, as capacidades humanas desenvolvidas pela
assistente social para que execute seu trabalho de gestão das
necessidades sociais coletivas são: desenvolver habilidades de apreender
as necessidades para além do aparente, identificando situação de fome,
violência, etc.; conhecimento acerca da rede de serviços e os meios
apropriados de se realizar os encaminhamentos estabelecendo referência
e contrarreferência; habilidade de organizar grupos, reuniões,
planejamentos, etc.
Essas capacidades são externalizadas num contexto
estruturalmente deformador de suas habilidades: quando aciona
benefício que não retira a família da pobreza, encaminha para o CAPS
que não consegue reduzir o uso abusivo de álcool, realiza uma reunião
26

É este complexo mecanismo de estranhamento que explica o escândalo da máfia
das próteses, no qual médicos fazem procedimentos desnecessários superfaturando
custos no intuito de ganhar dinheiro com a saúde de pessoas que colocava em risco
para ganhar dinheiro, não reconhecendo esta vida tão humana quanto à deles.
Sobre
a
máfia
das
próteses,
informação
disponível
em:
<http://g1.globo.com/fantastico/>.
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de grupo para problematizar comportamentos violentos que voltam a se
repetir em alguns minutos, entre outros. Cada ato reforça no plano
imediato a aparência de que a culpa é dos indivíduos desajustados que
não se integram, nem mesmo com intervenção especializada – este é o
contexto da psicologização da “questão social” que determina o
exercício profissional policialesco que demandará a constituição de
capacidades ligadas ao controle e à coerção.
Os autos do processo analisados pela avaliação do Serviço de
Acolhimento denunciam o predomínio da psicologização da “questão
social” no atendimento à família, configurando intervenções
profissionais “reeducativas” sobre os membros da família
compreendidos como disfuncionais no intuito de adequar
comportamentos para promover a “inserção social”. Tal perspectiva de
intervenção aparece na fala de um dos entrevistados.
Segundo o relatório, quando foi perguntado sobre o atendimento
oferecido pela rede de serviços à família, o entrevistado informa que são
atendidos pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social),
CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e pelo CREAS (Centro de
Referência Especializado de Assistência Social). Quando arguido sobre
qual deles foi efetivo afirmou: “Por enquanto o CRAS. O que a gente
precisa de coisa para fazer documento, fotos, eles ajudam, dão
autorização, o que ‘pode fazer’, o que ‘não pode fazer’.” (SECAJ, 2014
– grifo nosso).
Quando a fala denota benefícios eventuais e medidas prescritivas,
denota-se o caráter assistencialista e reeducativo dos serviços. A
intervenção estatal aparece na fala dos usuários como mecanismo de
controle e coerção:
Toda vez que eu pego um serviço, vem na minha
porta. Aí o patrão: “O Negão tu é muito bom,
gosto muito de ti, trabalha muito, mas realmente
não dá para ficar”. Aí eu estou desanimando, eu
desanimo, não dá nem vontade. Mas parece uma
praga, peguei fichado, trabalho fichado alguém
bate lá, de terno e gravata ainda. Aí fica ruim. E
não tem como não trabalhar, a gente depende,
pagar luz, comida dentro de casa, essas coisas,
não pode deixar faltar. Mas eles não querem nem
saber. Se a gente não for, dá problema. Minha
crítica é essa (SECAJ, 2014, p. 38).

A intervenção profissional “reeducativa” e policialesca é a
demandada pela estrutura burocrática do Estado burguês e pauta o
estranhamento humano expresso na naturalização das expressões
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cotidianas de processos históricos: o desempregado, efeito do
desenvolvimento do capital, é visto como vagabundo; a mulher
estuprada, vítima do patriarcado, mereceu; etc. Por isso, a partir de um
discurso moralista, defendem-se medidas reeducativas e punitivas.
Quando se desconhece a dinâmica social que engendra as
refrações da “questão social” sobre a qual recai o exercício profissional,
a assistente social não consegue compreender esta expressão como algo
tão humano quanto as questões de sua própria vida. Sem o aparato
teórico-metodológico que desvele a historicidade dos processos, passase a ver a criança e adolescente como “o bandidinho”, “o problemático”,
passa a ver os pais como “vagabundos”, “folgados”, “dependentes
químicos” e tantos outros rótulos que distanciam trabalhadores
executores e usuários da percepção de sua condição humana comum.
Naturalizadas as diferentes condições materiais de vida
justificadas por argumentos moralistas, o outro me torna estranho.
Quando o outro me é estranho, também o são seus sofrimentos, dilemas,
por exemplo, que já não sensibilizam, ou muitas vezes, despertam o
ódio, a repulsa e outros sentimentos negativos. Ao naturalizar e repor as
relações de mercado, as políticas sociais têm seu potencial
emancipatório socializante invertido proporcionalmente em relações
humanamente destrutivas, enquanto mediações de segunda ordem do
capital (MÉSZÁROS, 2011), buscando ocultar a exploração e
naturalizar o assalariamento e suas consequências (des)humanas.
As políticas sociais sob a hegemonia do capital servem para
manter o capitalismo racista e patriarcal. O desenvolvimento sóciohistórico e econômico do Brasil se deu pautado na intensa exploração da
classe trabalhadora em larga medida composta por índios, negros e seus
descendentes, naturalizando formas de dominação e exploração.
Este contexto, quando não historicizado, leva aos chavões
intolerantes tais como “bandido bom é bandido morto”, ou “direitos
humanos para pessoas direitas”, o que denota o estranhamento humano
que torna inviável o envolvimento e o vínculo: no lugar do Miguel, da
Talita, entre outros, estão os estigmas (o bandido, a prostituta, etc.).
Assim, a partir das bases alienadas/estranhadas do trabalho assalariado
na execução terminal de políticas sociais no contexto do capitalismo
dependente, surge o estranhamento humano, ou seja, a subjetividade
humana que se estranha de si, dos outros e do mundo ao se objetivar
invertida (LUKÁCS, 2013).
Se o aprisionamento do pensamento no senso comum burguês
tende reificação pelo espelhamento limitado e manipulado da realidade,

134
a condição concreta pela qual se materializa o trabalho se dá por bases
alienadas/estranhadas que também tende ao estranhamento.
Não está nas mãos dos executores terminais de políticas sociais o
controle das condições de seu trabalho: não determina a amplitude do
atendimento, os recursos investidos, os equipamentos disponíveis, a
equipe técnica que faz o atendimento, a estrutura física, etc.; as
personificações do capital, por sua vez, não possuem nenhum
compromisso com a qualidade do serviço prestado, porque para ele o
êxito da intervenção profissional da assistente social não está na
satisfação de necessidades dos trabalhadores, mas no seu
apassivamento.
Pelo fato de o apassivamento ser o interesse da classe dominante
acerca das políticas sociais, ele será a “tendência natural” das coisas e
estará presente no cotidiano dos serviços, sendo incorporado pelos
profissionais que trazem em si o estranhamento oriundo da cisão dos
homens em classes. Isso leva à indisposição para a convivência e à
construção de relações pedagógicas horizontais pautadas na empatia e
dão lugar a uma pedagogia do controle, pautado em relações
autoritárias, conforme transparece na fala da adolescente:
A maioria do pessoal falava que no abrigo era
podre. Falavam porque lá não tem liberdade, não
pode sair direito, tem regra, só porque incomoda
um dia fica um dia de castigo [...] Antes quando
eu estava no abrigo eu tinha bastante amigos. E
eles iam me visitar e é só um. Gabriel foi me
visitar, já não deixaram ele entrar. Nós não
chamamos para ele entrar no quarto, a gente
chamou para ele entrar na sala. Ou pelo menos
naquele terreno ali onde eles deixavam o carro.
Mas nem isso a gente podia. Nem amigo a gente
não podia. Isto que é horrível (SECAJ, 2014, p.
52).

A impossibilidade de levar uma pessoa querida para o espaço
onde se desenrola a vida privada destes acolhidos revela uma apreensão
policialesca do serviço, negando sua necessidade de viver em um
ambiente seguro e acolhedor, tolhendo o direito de convivência familiar
e comunitária e a ideia do serviço possuir sua dinâmica o mais próximo
possível de uma casa. No lugar da adolescente acolhida que sente
necessidade de receber no SAICA seus amigos está a prostituta
depravada (o estigma) de quem os homens precisam ser afastados. É
uma medida que só afasta acolhidos da equipe do serviço e os deixa
alheios aos cuidados institucionais.
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Esta rigidez nas regras do serviço é, mais uma vez, o
desdobramento da concepção de sujeitos disfuncionais que precisam ser
reeducados com métodos punitivos. Esta psicologização da “questão
social” faz com que não se conceba os acolhidos como aptos a participar
coletivamente da gestão do serviço, por mais que possuam boas ideias,
são negados enquanto sujeitos, coisificados na condição de objeto do
trabalho, conforme indica o diálogo abaixo.
Chegava no verão e a gente tinha que tomar banho
de mangueira [...] Na parte de cima onde tinha o
varal, era um bom lugar para colocar uma piscina
[...]A metade estendia a roupa e a metade ficava
vazio. Se todo mundo colaborasse podia limpar
tudo aquilo lá em cima, botar os varais na frente e
botar uma piscina para gente brincar. [...] Ali em
baixo poderia ser um varal, em cima uma piscina
pequena (SECAJ, 2014, p. 34).

A forma como se gere o serviço, seus conflitos e impactos
subjetivos precisa ser a maior preocupação quanto ao funcionamento
interno do serviço, caso contrário não se cria espaço para que a
subjetividade dos acolhidos se expresse e, diante deste estranhamento se
desdobraram ações de enfrentamento direto e indireto. Por isso, deve se
preocupar também no processo de gestão com os desejos e interesses
dos acolhidos e aqui trazemos um exemplo:
[...] Era noite e a Ana [cuidadora] tinha nos
convidado com a dona Sandra [coordenação], Jair
[cuidador] falou com dona Sandra [coordenação]
que estávamos falando só com Ana [cuidadora],
ignorando ele, que tudo que nós queria era Ana
[cuidadora] Ele ficou com ciúme e falou com
dona Sandra [coordenação]. Dona Sandra não
deixou. Quando soubemos que foi Jair [cuidador],
eu e Fernanda [adolescente acolhida] saímos,
fomos para a casa da Ana [cuidadora]. No outro
dia, Ana nos deixou na metade [do caminho]. Ela
deixou nós na sorveteria. E nós chegamos. Aí por
causa de Jair [cuidador] levamos punição.
Tivemos que limpar o quintal todo, que ela
pensou que nós saímos para a balada. Chegou no
outro dia piorou mais ainda. Nós ignoramos Jair
[cuidador] mais ainda. Não falamos com ele e
não olhamos para a cara dele. Até hoje eu não falo
com ele. Ele está lá no abrigo aqui perto. Esses
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dias fui lá e peguei e não dei bola para Jair
[cuidador] pela palhaçada que ele foi fazer.

Essa passagem torna evidente que os adolescentes não
participaram diretamente da decisão sobre irem a uma festa e a forma
como foi tomada a decisão deixou um mal-estar que não foi abordado
posteriormente em nenhum momento, perdurando por dias. Situações
mal resolvidas são frutos da reificação dos acolhidos que, concebidos
como disfuncionais, são objeto da ação do serviço, não seu sujeito. Esta
condição irá se expressar em insatisfações e rebeldias dentro do serviço
que podem parecer incompreensíveis e sem motivos para a equipe de
trabalhadores, ampliando ainda mais as tensões e os estranhamentos. A
concepção dos acolhidos como objeto (e não sujeitos) da ação chegou a
situações que infringem a ética profissional, como quando retiraram a
guarda do filho de Talita (neto de Sr. José), sem a comunicarem:
Uma vez o filho da Talita [acolhida] estava
conosco, a gente fazia passeio, ao invés de eles
falarem que ia pegar o bebê, fazer isso, eles
fizeram a gente ir para o passeio, chegaram e
pegaram o menino dentro de casa sem a gente
saber. E tiraram do abrigo. Eles podiam ter falado:
“Olha o menino não vai ficar contigo, porque não
tem condições, por causa disso, por causa
daquilo”. Mas não, eles chegaram e tiraram o
menino. Foi um baita de um mau respeito. Falta
de educação. Como se fosse assim como se fosse
seu filho que ainda vai fazer um aninho e
chegasse aqui e pegasse seu filho. Mentiram para
ti, fizeram você ir para o passeio e pegassem seu
filho. Tu ia ficar revoltada porque querendo ou
não ele é teu filho, tu vai correr atrás. E se a gente
fala, se a gente quebra tudo dentro de casa é
porque a gente tem razão. E eu falei “eu tenho
razão” (SECAJ, 2014, p. 37).

Este tipo de medida compromete a relação de vínculo e confiança
e constrói um ambiente hostil, propício a conflitos (quebrar tudo)
através dos quais os adolescentes se rebelam à postura passiva que a
equipe lhes atribui, em conformidade com a cidadania passiva dos
marcos do capital – e em troca a equipe os rotula de agressivos,
desobedientes e outros rótulos que apenas os distancia.
Esta naturalização da cidadania passiva e subalterna como espaço
político dos trabalhadores é a expressão de como os direitos só podem
se expressar no âmbito do capital a ele subsumido de modo a fortalecê-
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lo: reconhecendo a cidadania nos moldes da força de trabalho;
materializado de forma a reproduzir o domínio político, econômico e
ideológico (ABREU, 2008); transformando demandas coletivas
catalisadoras de organização política na passiva cidadania do cidadão
receptor de direitos (CARVALHO, 2011). Direitos cada vez mais
abstratos, posto que a “insaciabilidade financeira” (VALÊNCIA, 2009)
impõe a canalização dos recursos do fundo público para o mercado
financeiro, limitando as políticas sociais a meios pobres de
administração da barbárie social.
O direito na sociabilidade burguesa, portanto, se materializa
reforçando a posição de classe do proletariado em sua oposição à classe
proprietária que se sente confirmada em sua autoalienação, reconhecida
por ela como seu próprio poder, conforme a crítica humanista de Marx
(2004). Cumpre ressaltar que a elite que reconhece seu poder na
aniquilação autoalienante do trabalhador é de origem europeia (branca),
latifundiária, ex-escravagista, patriarcal, a qual fundou nosso país como
um empreendimento privado com postura dominadora e exploratória
(FERNANDES, 2005).
Portanto, ela se afirma como branca a partir da autoalienação dos
negros e indígenas enquanto tais de seus meios de produção, símbolos,
cultura e identidade, como a desconsideração com o candomblé
secularmente presente na Família Silva para a inscrição dos seus filhos
em contraturno escolar mantido pela Igreja Católica para perpetuá-la.
Afirma-se como ex-escravagista sobre a identidade de ex-escravos de
negros e índios inferiorizados em seus traços físicos, hábitos e
capacidades a partir da inferiorização de sua posição na divisão
hierárquica do trabalho, culminando no fato de hoje ser a juventude
negra e pobre a exterminada na guerra do narcotráfico que absorveu
Pedro e Miguel. Afirma-se como patriarcal sobre os corpos das
mulheres descendentes de pessoas escravizadas, refletindo no fato das
filhas da Família Silva encontrarem na exploração sexual seu meio de
vida.
A impossibilidade das leis do mercado retirarem estes sujeitos
desta posição na sociedade e a incapacidade das políticas sociais para
isso criam condições nada propícias à entrega afetiva e efetivo
envolvimento entre profissionais e acolhidos. A própria ineficiência do
serviço leva os profissionais a perderem de seu horizonte a genuína
necessidade do serviço, tanto ao acolhido quanto à sociedade, e
direciona os profissionais ao imobilismo – o estereótipo de servidor
público que bate ponto até dar a hora de ir embora até se aposentar e se
livrar de sua penúria numa aposentadoria miserável.
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Segundo Harvey (1992), todo tipo de trabalho requer disciplina,
autocontrole, concentração e familiarização com o tipo de atividade nele
envolvido. Avaliamos que a natureza das causalidades envolvidas no
trabalho dos serviços sociais (subjetividades humanas) determina que o
vínculo afetivo seja condição para o êxito. Reconhecemos que as
relações que sustentam o SAICA “Novo Amanhecer”, expressão dos
serviços sociais em geral, não são as mais propícias para o vínculo, troca
de afetos e cuidados. Por isso, a familiarização da subjetividade com
este trabalho tende a ser pela deformação dos sentidos, naturalizando os
estranhamentos.
Os acolhidos chegam ao serviço por conta de negligências e
violências que sofrem, carecendo de escuta e orientação de algum adulto
que lhe conquiste a confiança. Pautados na culpabilização dos sujeitos
por sua condição, retirando-os de suas relações sociais concretas, em
decorrência da alienação/estranhamento humano, o estranhamento irá
inviabilizar uma convivência horizontal e educativa.
Em geral, os trabalhadores deste serviço, pautados em
preconceitos e estigmas, contaminam as trocas estabelecidas nas
relações com os acolhidos com julgamentos que não permitem às
crianças e aos adolescentes baixarem a guarda para demonstrar seus
verdadeiros anseios e angústias. Assim, negligenciam algumas das
maiores necessidades que este público manifesta: de afeto, cuidados,
orientação, o que requer empatia e vínculo.
O que ficou marcado em mim foi o carinho que os
três me deram. [...] Posso considerar a Maria
[cuidadora] e a Teresa [cozinheira] como se
fosse minha mãe e Mário [cuidador] o meu pai.
Esse foi o carinho de bom que está até hoje dentro
de mim. O que ficou de ruim foi ver pela
expressão de Jair [cuidador], ver o que aconteceu
e foi capaz de não fazer nada. Esse é que ficou
ruim de dentro do abrigo; que quase nenhuma
guria do abrigo gostou também. Jair [cuidador]
deu carinho só para Paula [acolhida], por que
com Paula [acolhida] tinha que ser diferente e não
podia dar carinho para nós? (SECAJ, 2014, p. 38).

Esta fala denota que para os adolescentes em questão, não foram
as portas e janelas quebradas, a falta de roupas ou de leite que os
marcou. As marcas são de fome da alma: o afeto. Por isso defendemos
que o desenvolvimento infantil requer cuidados para além das condições
materiais e a qualidade dos vínculos e das atividades precisa ser
preocupação central no interior do serviço, evidentemente, sem que isso
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prescinda das bases materiais (onde morar, o que comer, o que vestir,
etc.).
O desafio no âmbito da burocracia estatal consiste em haver a
familiarização do executor terminal de políticas sociais com seu trabalho
num processo extenuante e complexo como o de acolher e cuidar de
crianças e adolescentes “antissociais”. Bem como o de promover sua
reinserção familiar num contexto em que o controle do processo de
trabalho dele e de toda a rede de serviços está sob o controle de forças
que caminham num sentido oposto ao das necessidades dos
trabalhadores.
Diante de tantas adversidades, a tendência é que a cada
intervenção não exitosa – na qual as expressões da “questão social” vão
se complexificando e o adolescente cada vez mais se envolve no tráfico,
na prostituição, no uso abusivo de drogas, etc. – o profissional se
endureça para sobreviver psiquicamente, tendendo à indiferença que
expressa sua desesperança.
Não entrar neste meio significa constante processo de luta contra
o estranhamento e de sofrimento para o profissional envolvido –
primeiro porque ele não é indiferente às desumanidades que acompanha;
depois porque sua postura tende a ser contra-hegemônica e conflitante
com a equipe que tende a atuar pautada no senso comum burguês, bem
como conflitante com a instituição que prima pelos interesses do capital.
O que requer apoio psicológico, constantes capacitações, supervisões,
outros momentos de suporte, avaliação e autocrítica; mas, sobretudo,
requer o envolvimento e a luta solidária dos demais profissionais
envolvidos.
As necessidades citadas (dos trabalhadores) nunca são
reconhecidas, muito menos atendidas e o estranhamento só tende a se
aprofundar. O estranhamento humano, portanto, não se refere à
brutalização das subjetividades, como algo meramente subjetivo. Ele é,
antes, expressão da contradição entre desenvolvimento das forças
produtivas e das capacidades humanas e é resultado da exteriorização da
subjetividade humana numa forma inversa aos seus genuínos anseios e
desejos.
A contradição dialética entre desenvolvimento da capacidade e
desenvolvimento da personalidade, ou seja, o estranhamento, jamais
abrange inteiramente a totalidade do ser social do homem, não sendo
generalizável nem sequer a toda burocracia estatal. O relatório traz
mostras de que existem trabalhadores que resistem ao estranhamento. A
ausência de contato entre cuidadores e acolhidos foi parcialmente
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suprida por iniciativa da cozinheira que passou a desempenhar funções
além daquelas que lhe são de atribuição:
E quando Teresa [cozinheira] trabalhava no
abrigo ela fazia brincadeira com nós, inventava,
mesmo estando cheia de serviço, nós todos
ajudávamos ela a fazer o serviço só para ela
brincar com nós. Daí era bem raramente ter esses
jogos aí para a gente jogar. Brincava pouco.

Caso os estranhamentos fossem absolutos na relação assalariada,
não seria possível fazer a defesa do exercício profissional vinculado ao
projeto ético-político emancipatório. Buscamos assinalar que a relação
venal do mercado substitui as necessidades humanas genuínas pelas
artificialidades do mercado e que isto rebaixa os sentidos humanos, mas
não é um processo absoluto.
Nossas formas de estranhamento, via de regra, são modos de
manifestação de um progresso para um patamar superior da
genericidade em si – que está em constante desenvolvimento,
independente do seu ser para si –, até gerar formas fenomênicas cuja
dinâmica interna se direcione a um ser em si o qual reivindique a
condição do ser para si, superação que não se trata de um caminho
rígido de mão única, mas de uma cadeia de alternativas.
Para identificar as possibilidades de ação, entretanto, é preciso
que primeiro se apreenda com a máxima objetividade as condições
concretas de trabalho da assistente social que se desenrola na execução
terminal de políticas sociais. Por isso, no próximo capítulo nos
dedicaremos a refletir sobre as Políticas Sociais – lócus do exercício
profissional da assistente social – enquanto mediação de segunda ordem
do capital.
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SEÇÃO 3
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL “NOVO
AMANHECER”: UMA EXPRESSÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS ENQUANTO
MEDIAÇÃO DE SEGUNDA ORDEM DO CAPITAL

Tendo evidenciado o tipo de práxis social se refere o exercício
profissional da assistente social e as dimensões profissionais dela
decorrentes, neste segundo capítulo da Parte I da tese, vamos abordar na
historicidade as condições concretas em que se dá este trabalho
analisando no plano ontológico a forma de ser das políticas sociais
enquanto mediação de segunda ordem do capital, chegando à
particularidade concreta que analisamos: o Serviço de Acolhimento
Institucional “Novo Amanhecer”.
As políticas sociais aparecem no senso comum como uma
questão jurídico-formal a serem materializadas por ações estatais
direcionadas por um olhar técnico-científico dos profissionais da
burocracia estatal. Essa leitura despreza a forma de ser da sociedade, do
Estado e, portanto, das próprias políticas sociais, engendradas no bojo
da luta de classes e absolutamente determinadas pelo seu estágio.
Quando o movimento de trabalhadores avançou, pondo em risco o
capital, as políticas sociais vincularam-se a valores emancipatórios que
nutriram essas lutas e ampliaram seu caráter socializante e de promoção
da justiça social.
A luta dos trabalhadores, porém, não rompeu com os limites do
capital e se expandiu funcionalizada para o fomento da economia, o que
aconteceu como resposta à crise de 1929. A partir da década de 1970, a
financeirização da economia irá reorientar o papel do fundo público e
das políticas sociais num contexto em que os trabalhadores sofrem
ofensivas e as políticas sociais se coadunam mais à lógica mercantil,
desprendendo dos valores emancipatórios de outrora, tornando-se mero
instrumento de gestão da barbárie social.
A alteração do papel das políticas sociais na reprodução do
capital e do próprio fundo público altera estruturalmente as políticas
sociais que são os aparatos institucionais organizados pelo Estado
burguês para sanar necessidades parciais e imediatas da classe
trabalhadora. Consistem, enquanto serviço, no trabalho combinado de
múltiplos profissionais para objetivar um valor de uso que é diretamente
materializado no receptor do serviço: a transmissão de conhecimentos e
valores na educação envolve auxiliar de serviços gerais, professor,
auxiliar administrativo, merendeira, etc.; a oferta de cuidados envolve
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enfermeiro, farmacêutico, médico, psicólogo, assistente social, técnicos,
etc., para recuperar a saúde; entre outros.
A gestão desses serviços está estruturalmente alheia aos
trabalhadores. Os altos cargos da burocracia estatal são membros direto
das elites ou pessoas a ela vinculadas, para gerirem a máquina estatal
conforme suas necessidades, sobretudo num contexto como o brasileiro,
no qual a revolução burguesa é promovida pelas elites por dentro do
Estado com apoio imperialista – em um projeto mesquinho de
modernização de seus próprios negócios, visando exclusivamente aos
lucros (FERNANDES, 2005).
Há que se afirmar que os limites institucionais das políticas
sociais sob hegemonia do capital estão para além de qualquer
capacidade humana individual ou técnica na determinação do resultado
do trabalho por parte dos profissionais. Como todo trabalhador executor,
somos anexos à máquina burocrática estatal que organiza nosso
trabalho: somos apenas sua ponta terminal, justamente aquela que entra
em contato com o público.
Assim, como profissionais, damos respostas às refrações da
“questão social”, sob condições oferecidas pela institucionalidade do
Estado burguês. Os limites institucionais são, assim, a “gaiola de ferro”
(NETTO, 2007) que dá base à forma como podem ser dadas as respostas
profissionais, apenas compreensíveis na historicidade, a partir dos
limites da própria dinâmica do capital. É uma questão de prioridade
ontológica.
Pretendemos desvelar as condições concretas do exercício
profissional da assistente social para entender quais são as condições
materiais nas quais pode dar suas respostas profissionais.
Para compreendê-las, iremos desvelar as políticas sociais,
conforme Mészáros (2009), enquanto mediação de segunda ordem do
capital. Para introduzir essa discussão, na seção 1 vamos analisar o
atendimento do SAICA, trazendo elementos que explicitem como eles
materializam políticas sociais enquanto mediação de segunda ordem do
capital. A partir de tais elementos concretos, iniciaremos a segunda
seção para a discussão das políticas sociais enquanto mediação de
segunda ordem do capital. Dividiremos esta discussão em dois planos,
que na realidade são indissociáveis:
Na seção 2.1. “Função Político-Ideológica das Políticas Sociais
como mediação de segunda ordem do capital”, buscaremos discutir no
plano ontológico o Estado, o direito e a cidadania burguesa para que
possamos compreender a função político-ideológica das políticas sociais
nos marcos da ordem burguesa.
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Na seção 2.2, “Política social e seu papel econômico de
Contratendência da queda da taxa de lucro”, resgataremos em Marx
(2011) a lei geral de acumulação capitalista e seus desdobramentos com
a alteração da composição orgânica do capital – ou seja, a transmutação
da técnica de produção e do volume de capital investido entre capital
constante, variável e extração de mais-valia. Neste tópico, partiremos da
análise abstrata das transformações do capital no século XX até sua
forma contemporânea de capital fetiche e suas implicações na
estruturação das políticas sociais na era neoliberal contemporânea.
3.1. O SAICA “NOVO AMANHECER” DE ITAJAÍ-SC

Os SAICAs são a denúncia da falência das relações de
solidariedade espontânea entre seres humanos submetidos às relações
mercantis que, sob o consumo privado, coloca todos os humanos numa
luta incessante entre si (seja entre trabalhadores, entre burgueses e entre
trabalhadores e burgueses).
Numa humanidade pautada na propriedade privada e cindida em
famílias nucleares onde se realiza o consumo privado (MÉSZÁROS,
2009), quando há falha na tarefa de reprodução biológica, não existe
outro grupo humano que solidariamente assuma os cuidados a elas
atribuídos. Sob as relações mercantis, é necessário que o Estado,
portador do poder de gestão coletiva alheio aos trabalhadores, constitua,
por meio de solidariedade mecânica, um equipamento público que
desempenhe os cuidados familiares.
Além de suprir as necessidades dos cuidados familiares, cabe
ainda ao Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e
Adolescentes trabalhar as relações familiares vislumbrando a
reintegração familiar, seja na família de origem, extensa ou substituta.
Pela complexidade das necessidades com que lida, que se reflete no tipo
de organização institucional, este serviço é de alta complexidade da
Política de Assistência Social e será a particularidade a ser analisada,
buscando chegar a abstrações que possam ser generalizadas para todas
as políticas sociais.
O SAICA “Novo Amanhecer” foi instituído pelo município de
Itajaí no ano de 1997, mediante determinação judicial. Com o advento
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o acolhimento foi
classificado como serviço de alta complexidade desta política pública. É
um serviço que oferece acolhimento provisório para crianças e
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adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida
protetiva de abrigo (Lei nº 8.069/90, Art. 101), em função de abandono
ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente
impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que
seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na
sua impossibilidade, encaminhamento para família substituta
(RESOLUÇÃO CONANDA/CNAS 2009).
Como todas as políticas sociais, lida diretamente com os efeitos
da “questão social”, de forma superficial e fragmentada. Diante do
direito de proteção integral à criança e ao adolescente, na
impossibilidade da família por si só, na sua relação com o mercado,
sanar suas necessidades dando conta da reprodução biológica dos seus, o
Estado cria uma instituição que mecanicamente acolhe, por meio de
trabalhadores assalariados, as crianças e adolescentes com direitos
violados no seio familiar.
Para tanto, o Serviço de Acolhimento Institucional foi instituído
pelo Estado brasileiro por meio de um conjunto de leis e normas,
destacando-se a Lei 8.069/90, conhecida como Estatuto da Criança e do
Adolescente. O “Estatuto da Criança e do Adolescente” (ECA) concebe
crianças e adolescentes enquanto “pessoas em desenvolvimento”,
sujeitos de direito a quem cabe proteção integral do Estado, da
sociedade e da família.
É por meio de trabalho assalariado, cuja motivação fundamental é
o salário, que são contratados 20 cuidadores de alta complexidade, 2
cozinheiras, 2 auxiliares de serviços gerais, duas assistentes sociais, uma
psicóloga, 1 coordenadora e 1 diretor para, por meio do seu trabalho
combinado, acolher uma média de 11 crianças e adolescentes no período
de 2008 a 2013. Tais profissionais trabalham conjuntamente para ofertar
a todos os cuidados envolvidos no pleno desenvolvimento de tais
acolhidos, além de lidar com os vínculos familiares primando pela
reinserção familiar.
Assim, é um serviço que requer complementariedade da rede de
serviços, o que significa que este trabalho que já é um tipo de trabalho
que se combina com o de outros profissionais no interior do serviço de
acolhimento e com o trabalho de outras equipes de outros serviços da
rede que persegue a satisfação de necessidades de outra natureza
(educação, saúde, cultura, etc.). Assim, o SAICA “Novo Amanhecer”
promove o acolhimento e cuidados dos acolhidos, porém, suas
necessidades de educação, cultura, esporte, lazer, entre outras, são
satisfeitas de forma complementar pelas demais políticas públicas,
sendo este caráter complementar inerente ao SAI, reflexo da
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fragmentação da atenção da “questão social” desfocada da relação
capital x trabalho.
A naturalização das relações mercantis e sua reposição indicam
que tanto o SAICA Novo Amanhecer, quanto as demais políticas
públicas funcionam como mediação de segunda ordem do capital.
Vamos, então, analisar como o núcleo socializante das políticas sociais
se adapta às necessidades do capital, tornando-se sua mediação de
segunda ordem.
3.2.
POLÍTICAS SOCIAIS ENQUANTO MEDIAÇÃO DE
SEGUNDA ORDEM DO CAPITAL

Para o capital se realizar expandido, não basta produzir com o
menor custo possível do capital variável. Torna-se necessário também
realizar o lucro, ou seja, vender a mercadoria com a mais-valia implícita.
Por isso, além da luta entre capital x trabalho, há também a luta entre
capitais, na qual vence aquele que obtiver maior mercado. Logo, o
capital investe em incremento tecnológico para reduzir o tempo
socialmente necessário para a produção das mercadorias, permitindo que
se pratique preço menor. Enquanto os concorrentes não conseguirem
equiparar a produtividade, o capital que vende por menor preço tende a
ganhar mercado e quebrar seus concorrentes, centralizando em si o
capital27. Por isso é um mecanismo indispensável ao capital (MARX,
2011).
Por outro lado, ele traz contradições que colocam em xeque a
viabilidade do capital em longo prazo. A redução do tempo socialmente
necessário para a produção de mercadorias sob os interesses do capital
leva a uma redução da demanda de força de trabalho por parte do
capital. Em outras palavras, o maquinário permite substituir parte do
trabalho vivo por trabalho morto, gerando desemprego estrutural e
ampliando a superpopulação relativa que, explica Marx, será tão maior
quanto mais se desenvolve o capital. Os que estão fora do mercado
pressionam os salários para baixo, além de forçar os que estão
empregados a trabalhem cada vez mais, muito embora as tecnologias
permitissem o alívio do trabalho (se a serviço das necessidades
humanas).

27

Esta tendência à centralização de capital é o germe dos grandes monopólios e da
universalização do mercado mundial.
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Então, segundo Lenhardt e Offe (1984)28, o incremento
tecnológico nos marcos do capital leva a três problemas estruturais, já
que ocorre conformado pela dinâmica específica do trabalho alienado, a
partir da propriedade privada dos meios de produção, que se relacionam
à razão de ser das políticas sociais nos marcos do capital:
a.
O problema da integração da força de
trabalho ao mercado
Integração não apenas no que se refere a um posto de trabalho,
mas uma integração psicossocial, no qual o trabalhador precisa
minimamente se identificar com sua rotina de trabalhador e seu trabalho
para dispor de suas capacidades físicas e mentais nele.
Marx (2004) analisa a hostilidade das relações e seus diversos
desdobramentos de estranhamento junto aos sentidos humanos: num
tipo de trabalho alienado/estranhado mediado pelo mercado no qual o
trabalhador vende sua capacidade física e espiritual de trabalho ao
burguês que a compra e utiliza conforme suas necessidades (antagônicas
às dos trabalhadores); estando o trabalhador obrigado a vender-se como
mercadoria por estar apartado dos seus meios de produção e
subsistência.
Nesse contexto, o trabalhador não se reconhece na totalidade das
relações envolvidas em seu trabalho – até por serem relações de trabalho
cada vez mais mecânicas, degradantes e precárias – e a dificuldade de
integrá-lo subjetivamente para que disponha de sua capacidade física e
mental para desenvolver suas tarefas e funções passa a ser cada vez mais
difícil e isso serve tanto para o público-alvo das políticas sociais, quanto
para seus executores. A tendência, sobre bases alienadas, é que o
desenvolvimento produtivo caminhe no sentido inverso ao do
desenvolvimento das capacidades humanas, ampliando o estranhamento
humano (LUKÁCS, 2013).
Reforçando as bases estranhadas/alienadas do capital e repondo
seus objetivos fetichistas de produção, as políticas sociais conseguem
trabalhar a constituição psicossocial do trabalhador, naturalizando a
exploração do capital e seus efeitos, impondo normas, rotinas, hábitos,
mecanismos institucionalizados de satisfação de necessidades que
gravitam em torno do mercado e jogam o trabalhador a ele, como
28

Muito embora reconheçamos que estes autores não são marxistas ortodoxos que
tecem sua crítica à sociedade a partir da crítica radical ao trabalho, os pontos que
aqui tocamos (a partir da análise deles) está dentro da nossa crítica às políticas
sociais a partir da dinâmica da Lei Geral de Acumulação Capitalista, cuja análise
se centra na crítica radical do trabalho assalariado.
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explicam Lenhardt e Offe (1984): desde o seguro desemprego que
mantém um salário abaixo ao do mercado para que trabalhadores não
busquem outras alternativas ao mercado e nele regressem; à licença de
saúde e aos demais serviços de saúde que reabilitam o trabalhador para
que eles possam novamente se vender como força de trabalho; os
serviços educacionais que impõem rotinas e valores da disciplina fabril e
ensinam os conhecimentos básicos para poder operar seu maquinário,
etc.
Sendo a América Latina um continente de capitalismo
dependente, de países agroexportadores de commodities, cuja função é a
de baratear o valor do capital variável e constante (barateando as
matérias-primas) das indústrias dos países centrais, o trabalho
desenvolvido por nossa classe trabalhadora é ainda mais hostil. Pautada
na extração de mais-valia absoluta, na América Latina o capital mói
corpos e almas nas plantações de cana, soja, milho, na mineração
(MARINI, 2000) e tantas outras atividades econômicas para as quais as
políticas sociais precisam amoldar as subjetividades.
Isto se dá por políticas sociais fragmentadas e pontuais (NETTO,
2007) do autoritário Estado brasileiro, autoritário porque tomado pelos
interesses burgueses de nossa elite local e que implementam políticas
sociais de modo a reforçar relações patrimonialistas e paternalistas,
conforme as relações políticas sempre foram autoritariamente tratadas
(FERNANDES, 2005).
b.
Regulação entre oferta e demanda de força de
trabalho
O desenvolvimento das forças produtivas leva a uma tendência de
queda da demanda de força de trabalho pelo capital. Por isso, Marx
(2011) analisa que a população excedente é produto necessário da
acumulação capitalista, seja em fase ascendente ou em crise estrutural,
como a que vivenciamos. Ela se torna a alavanca da acumulação e
mesmo condição de existência do modo de produção capitalista.
Todo modo de produção tem uma lei de população peculiar e a do
capitalismo consiste em que a população trabalhadora, ao produzir a
acumulação do capital, produz de maneira igualmente crescente os
meios que fazem dela uma população supérflua. Existe, então, uma
tendência de expulsão do mercado de trabalho (MARX, 2011).
Por outro lado, o capital expande seus negócios a novos nichos de
mercado lucrativos, sobretudo na era da acumulação flexível. Onde há
possibilidade de lucro o capital irá investir, seja bala de canhão ou
medicamentos. Então, é necessária a manutenção de parte da
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superpopulação relativa em condições de ser explorada, afinal, o
exército industrial de reserva “[...] proporciona o material humano a
serviço das necessidades variáveis de expansão do capital e sempre
pronto para ser explorado [...]” (idem, p.735). Porém, o tipo de trabalho
diversificado vai exigir também capacidades de trabalho diversas, para o
que ela vai precisar passar por constantes formações e reciclagens.
Lenhardt e Offe (1984) abordam como as políticas sociais são a
forma pela qual o Estado tenta resolver o problema da transformação
duradoura de trabalho não assalariado em trabalho assalariado. Os
autores desenvolvem os conceitos de proletarização passiva e ativa.
Aquela se refere a este processo de destruição de formas de trabalho e
subsistência até então habituais, que não leva automaticamente à
proletarização ativa, ou seja, não faz com que tais indivíduos passem
automaticamente a oferecer sua força de trabalho nos mercados de
trabalho. Para tanto, se organiza um conjunto de políticas sociais que
fazem com que os cidadãos vivenciem individualmente seus direitos,
gravitando pelas relações mercantis, sendo impelidos a elas.
Tendo em vista o mercado de trabalho latino-americano, cuja
relação padrão de empregabilidade é a informalidade dos vínculos e a
precariedade dos direitos (MARINI, 2000), existe um imenso exército
industrial de reserva a ser administrado para que não exploda em caos
social e garantir que haja pessoas dispostas a trabalharem nos piores
postos de emprego, muitos deles análogos à escravidão (como os
trabalhadores envolvidos no corte de cana, mineradores, madeireiras,
indústria têxtil, etc.).
c.
Instituição de atendimento às necessidades “não
integráveis” ao mercado de trabalho
As leis de mercado tendem a concentrar capital das mãos do
trabalhador para o capital, o que faz com que as necessidades do
trabalhador sejam cada vez mais anuladas para a satisfação das
necessidades do capital. Essa dinâmica chega à era monopólica tão
agudizada que precisará de meios extraeconômicos para socializar parte
da riqueza social de forma a garantir a dinâmica do capital.
Ante ao acirramento das lutas da classe trabalhadora, o Estado
burguês se vê obrigado a reconhecer direitos jurídico-formais e
organizar aparato institucional de diversas políticas sociais para
socializar parte da riqueza social (material e espiritual), de modo a
administrar a satisfação das necessidades não integráveis ao mercado,
para que não o inviabilize. Assim, segundo Lenhardt e Offe (1984), as
políticas sociais são aparatos por meio dos quais o Estado regula em
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nome do capital quem terá acesso aos meios de subsistência para além
das relações de mercado. Assim, “[...] A transformação da força de
trabalho despossuída em trabalho assalariado é, ela mesma, parte do
processo de constitutivo da política social [...]” (idem, p. 20).
É preciso considerar que o trabalho superexplorado do
capitalismo dependente latino-americano (MARINI, 2000) tende a
agudizar essas necessidades intragáveis, tanto pelo fato do pagamento à
força de trabalho não ser suficiente para repor suas necessidades, quanto
pelo maior desgaste físico e mental trazido por jornadas de trabalho
estendidas e intensificadas. Sobre esta base que conquistamos, o SUS
enquanto sistema de atendimento público, gratuito e universal à saúde,
bem como a previdência social – que protege idosos e trabalhadores
inaptos ao trabalho –, complementada pela política de assistência social
que atende àqueles que dela necessitarem e que não tiveram condições
de contribuir para a previdência social, são políticas que compõem a
seguridade social assegurada pela Constituição Federal de 1988.
Se a “questão social” requer respostas ao profissional de Serviço
Social, essa resposta é estruturada pela dinâmica dessas políticas sociais,
mecanismo pelo qual é dada, sendo a sua base estruturante. A assistente
social, enquanto trabalhadora assalariada, realiza sua capacidade física e
mental de trabalho por meio de trabalho assalariado no qual, no tempo
em que está sendo paga, trabalha sob os interesses de quem a paga. No
âmbito do Estado burguês, as personificações do capital (presidentes,
prefeitos, secretários, ministros) impõem a vontade férrea do capital ao
trabalho da assistente social (MÉSZÁROS, 2011), cujos interesses são
antagônicos aos dos trabalhadores.
Se o trabalhador do setor produtivo é apêndice da máquina estatal
(MARX, 2004), no âmbito da reprodução social, a assistente social,
situada no baixo escalão da burocracia estatal, atua como apêndice da
máquina burocrática estatal. Por isso, seu trabalho não tem condições
estruturais de realizar as suas necessidades e a da classe trabalhadora de
ter suas necessidades sociais satisfeitas por mecanismos sob seu
controle, porque lhe são impostas as necessidades artificiais da
sociabilidade burguesa: sanar necessidade imediata do trabalhador pela
manipulação de variáveis empíricas mais superficiais, por mecanismos
alheios a ele, de modo que viabilize sua reprodução enquanto força de
trabalho sem tocar na relação capital-trabalho, verdadeira causa das
refrações da “questão social”.
Essa base, que lhe é alheia, faz com que os profissionais não se
identifiquem com o produto do seu trabalho na materialização de
direitos, já que viabilizados pela máquina burocrática estatal, o resultado

150
de sua intervenção é uma cidadania vazia e passiva, restrita à vida
individual. A assistente social não se reconhece no seu trabalho, pois
nele dá tudo de si, mas não obtém os resultados pretendidos (seja
financeiro, seja quanto ao resultado do seu trabalho na materialização
dos direitos), já que ela trabalha vislumbrando sanar as necessidades,
mas as políticas sociais operam estruturalmente de modo a repor a
exploração e os estranhamentos. Nesse processo, o/a profissional não se
identifica humanamente com os usuários que, descolados da dinâmica
histórica que explique sua espoliação, são identificados como
disfuncionais.
Como em todo trabalho assalariado, a assistente social efetiva seu
trabalho sob bases alienadas/estranhadas pelas quais externaliza suas
capacidades de forma antagônica à sua subjetividade: por mais que a
assistente social se doe (em funções que requerem inclusive sua
afetividade), ela repõe relações estranhadas que também a dominam por
institucionalmente apenas ser possível manipular as sequelas mais
superficiais das refrações da “questão social”.
Compreender as políticas sociais enquanto lócus do exercício
profissional que afirma a condição concreta de trabalho da assistente
social implica desvelar a inter-relação entre categorias do complexo
social que determinam o cotidiano profissional. A interação entre elas
precisa ir para além do limiar do conceito. Perceber a simples interação
leva a um estado estacionário e estático. Caso se queira dar expressão
conceitual à dinâmica da vida do ser, o seu desenvolvimento, é preciso
indicar onde, na referida relação, pode ser encontrado o momento
predominante, não apenas a sua ação, mas também as resistências com
que se depara (LUKÁCS, 2013).
Assim, pretendemos desvelar os principais nexos causais que irão
determinar as condições concretas de trabalho ao mesmo tempo em que
colocam as questões para as quais a profissional precisa dar resposta;
questões que moldam os meios pelos quais os profissionais podem dar
sua resposta profissional. As respostas são condicionadas pelo que são
as políticas sociais neste contexto histórico, configuradas pelo Estado,
representante político da burguesia para a gestão coletiva em torno de
seu projeto societário e, portanto, submetido à dinâmica do capital que
se expressa na regulação social pelo mercado mundial.
As políticas sociais são conquistas históricas parciais da luta da
classe trabalhadora, que abriu mão do projeto revolucionário de
socialização dos meios de produção e das formas de gestão coletiva por
maior acesso à riqueza social socializada via fundo público do Estado
burguês.
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[...] o fundo público reflete as disputas existentes
na sociedade de classes, onde a mobilização dos
trabalhadores busca garantir o uso da verba
pública para o financiamento de suas
necessidades, expressas em políticas públicas [...]
(OLIVEIRA apud BEHRING, 2012, p. 52).

Na medida em que a exploração capitalista se intensificou,
aprofundando a miséria, a luta dos trabalhadores por maior acesso à
riqueza social fez com que o Estado burguês, para se legitimar, se visse
obrigado a estruturar aparatos institucionais que ofertassem serviços e
benefícios. Dessa forma, consegue gerir as necessidades sociais
coletivas por mecanismos estatais (alheios aos trabalhadores) para
socializar riqueza social (material e espiritual) e tornar viável a
reprodução da propriedade privada na sociedade capitalista madura,
mantendo o trabalhador numa cidadania passiva alheia ao poder político,
que é o que sustenta a divisão hierárquica do trabalho (MÉSZÁROS,
2011).
Essa conquista, ao mesmo tempo em que se refere à garantia de
direitos para viabilizar a reprodução biológica do trabalhador pelo
consumo privado, viabiliza a reprodução do capital no nível micro. São
mecanismos oficiais do Estado burguês para sanar necessidades
humanas imediatas e pontuais dos trabalhadores, enquanto garantem as
condições mediatas de reprodução do capital: a saúde trata do próprio
aparato biológico humano espoliado pelo capital, reparando-o dos
desgastes da violência do trabalho assalariado, repondo-as e as
naturalizando; a educação molda a consciência para formas dadas de
resposta ao social que viabilize a autorreprodução (e macrorreprodução)
dentro de uma dada sociedade; a assistência social provê recursos que
garantam a reprodução biológica, suprindo com benefícios
socioassistenciais as necessidades imediatas de alimentação e outras que
via mercado não foram possíveis, sem, no entanto, questioná-lo, mas
recaindo as críticas ao indivíduo, impelindo-o ao retorno ao trabalho
superexplorado, sob quaisquer condições, etc.
Assim, as políticas sociais são mecanismos institucionais que
portam a natureza socializante reivindicada pela luta da classe
trabalhadora, mas o faz materializando direitos conforme o contexto da
luta de classes. Sob a hegemonia do capital, materializa o direito
burguês dos cidadãos conforme ele requer: cidadão individualista,
passivo que vivencia seus direitos enquanto força de trabalho, mediado
pelo mercado (ABREU, 2008), moldando-os (seu tempo, hábitos,
rotinas, valores, etc.) à sua função na divisão hierárquica do trabalho,

152
reproduzindo a desigualdade ampliada, porque é submetida à lógica do
capital.
Mészáros (2009) chama a atenção para a constituição da
sociedade capitalista, a formação socioeconômica mais complexa já
constituída pela humanidade, que possui um complexo mecanismo de
funcionamento, um verdadeiro sociometabolismo movido pela gana de
autoexpansão ampliada do capital.
A partir da base da sociedade capitalista, trabalho assalariado e
propriedade privada dos meios de produção, erguem-se outras
mediações de segunda ordem do capital, que são a forma histórica de
promover as mediações necessárias do homem com a natureza e entre si,
de modo a sanar necessidades básicas para perpetuar-se enquanto
espécie. Colocamos, conforme Mészáros (2009, p. 192-193), lado a lado
mediações de primeira e segunda ordem, sem, com isso, querer
demonstrar que há uma reciprocidade mecânica entre elas de forma
estanque.
Imagem 2 – Quadro Medições de primeira ordem x Mediações
de segunda ordem
Mediações de primeira ordem
(necessárias para todas as
formas viáveis de reprodução
social)
A regulação necessária, mais ou
menos espontânea, da atividade
biológica reprodutiva e o
tamanho
da
população
sustentável, com conjunção
com os recursos disponíveis;

A regulação do processo de
trabalho por meio do qual o
necessário
intercâmbio
da
comunidade com a natureza
possa
produzir
os
bens
necessários para a satisfação

Mediações de segunda ordem
(emergidas a partir das bases
alienadas do capital)
A família nuclear articulada como
“microcosmo” da sociedade, o qual,
além do seu papel de reprodução da
espécie, participa de todas as
relações
reprodutivas
do
“macrocosmo” social, incluindo as
mediações necessárias das leis do
Estado para todos os indivíduos e,
assim, diretamente necessária para
a reprodução do Estado;
Os meios de produção alienados e
suas “personificações” por meio das
quais o capital adquire “vontade
férrea” e consciência rígida,
estritamente demandado a impor
sobre todos a conformidade com
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humana,
como
também
ferramentas de trabalho e
conhecimentos
apropriados
pelos quais o próprio processo
reprodutivo possa ser mantido e
aprimorado;
O estabelecimento de relações
de troca adequadas sob as quais
necessidades
historicamente
cambiantes dos seres humanos
possam ser interligadas com o
propósito de otimizar os
recursos naturais e produtivos
disponíveis – incluindo os
culturalmente produtivos;
A organização, coordenação e o
controle da multiplicidade de
atividade por meio das quais as
exigências materiais e culturais
do processo de reprodução
sociometabólico bem-sucedido
das comunidades humanas
progressivamente
mais
complexas
possam
ser
asseguradas e protegidas;

A alocação racional dos
recursos materiais e humanos
disponíveis, lutando contra a
tirania da escassez por meio da
utilização
econômica
(no
sentido de economizar) dos
modos e meios de reprodução
da sociedade dada, na medida

relação às exigências objetivas
desumanizantes
da
ordem
sociometabólica dada.

O dinheiro assumindo uma
multiplicidade
de
formas
mistificantes e progressivamente
mais dominantes no curso do
desenvolvimento
histórico,
chegando ao domínio total do
sistema monetário internacional dos
dias de hoje;
Objetivos de produção fetichistas,
submetendo de uma forma ou de
outra a satisfação de necessidades
humanas
(e
provisão
correspondente de valores de uso)
aos imperativos cegos da expansão
e acumulação do capital;
O
trabalho
estruturalmente
divorciado da possibilidade de
controle, seja nas sociedades
capitalistas, na qual deve funcionar
como trabalho assalariado coagido
e explorado pela compulsão
econômica, seja sob o controle póscapitalista do capital sobre a força
de
trabalho
politicamente
dominada;
Variedades de formação de Estado
do capital em seus terrenos globais,
nos quais podem confrontar-se uns
contra os outros (por vezes com os
mais violentos meios deixando a
humanidade
à
beira
da
autodestruição), como Estados
nacionais orientados a si mesmos;
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do viável sobre a base de um
nível
de
produtividade
alcançável e dentro dos limites
das estruturas socioeconômicas
estabelecidas;
Promulgação e administração
de regras e regulamentos da
sociedade dada como um todo,
em conjunção com outras
funções
e
determinações
primárias mediadoras.

O descontrolado mercado mundial
em cuja estrutura os participantes,
protegidos por seus respectivos
Estados nacionais por meio das
relações de poder dominantes,
devem se acomodar às precárias
condições
de
coexistência
econômica enquanto se empenham
em obter a mais alta vantagem
praticável para si ao ludibriar as
contrapartes concorrentes, aqui
lançando
inevitavelmente
as
sementes de mais conflitos
destrutivos.

Fonte: Mészáros (2009, p. 192-193).

Como podemos ver, nenhum desses imperativos mediadores
primários implica o estabelecimento de hierarquias estruturais de
dominação e subordinação como estrutura necessária da reprodução
sociometabólica. Já as mediações de segunda ordem do capital
funcionam como um círculo vicioso se sustentando reciprocamente,
tornando impossível impedir a força alienante e paralisante de qualquer
um deles tomados isoladamente (MÉSZÁROS, 2009).
Nossa argumentação é a de que as políticas sociais funcionam
enquanto mediação de segunda ordem do capital no bojo do Estado
burguês, quando seu núcleo socializante é amoldado à dinâmica do
capital para socializar riqueza de forma pontual buscando dar
viabilidade à reprodução do capital.
Assim, a mediação de primeira ordem de
[...] alocação racional dos recursos materiais e
humanos disponíveis, lutando contra a tirania da
escassez por meio da utilização econômica (no
sentido de economizar) dos modos e meios de
reprodução da sociedade dada, na medida do
viável sobre a base de um nível de produtividade
alcançável e dentro dos limites das estruturas
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socioeconômicas
2009, p. 192).

estabelecidas

(MÉSZÁROS,

É feita pelo Estado burguês por meio de mediações de segunda
ordem do capital, mantendo intacta a relação exploratória de extração de
mais-valia no campo da produção, atendendo às necessidades imediatas
do trabalhador enquanto força de trabalho e no campo políticoideológico manipulando as expressões mais superficiais e agudas desta
relação que colocam em xeque a coesão social em torno do projeto
burguês.
Dada a centrifugalidade insuperável das unidades reprodutivas
materiais do capital, a coesão, como exigência absoluta de toda ordem
sociometabólica, só poderia ser alcançada e mantida por meio da
correspondente expansão da formação de Estado que toma conta de tudo
por meios alheios ao controle dos trabalhadores. Uma vez que essa
coesão não pode ser construída com base no microcosmo
autoexpansionista do capital, apenas a universalidade formal das
determinações do Estado imperativas poderia completar o modo de
reprodução do capital como sistema (MÉSZÁROS, 2016).
Na esfera de emancipação política, pode haver o reconhecimento
de direitos jurídico-formais, na medida em avance a luta dos
trabalhadores por direitos para sustentar a figura de árbitro imparcial do
Estado burguês que dirime conflitos sociais de modo a conduzir os
rumos coletivos conforme as necessidades do capital. Conforme a crise
estrutural se aprofunda, o Estado amplia sua área de intervenção e de
abrangência, constituindo, dentre outros meios, as políticas sociais que
são, dentro desta função, mecanismos para contornar conflitos em torno
do acesso à riqueza material e espiritual para a satisfação de
necessidades humanas imediatas, possuindo, portanto, um núcleo
socializante. Todavia, sana tais necessidades conforme necessidade
econômica e político-ideológica do capital, conduzindo as ações
cotidianas dos indivíduos a comportamentos que viabilizem a
reprodução do capital.
A luta por maior acesso à riqueza social coloca em questão os
rumos coletivos da humanidade, culminando em alguns momentos na
revolução socialista, em outros no reformismo. Seja como for, a política
social é instrumento de gestão de necessidades coletivas e, portanto, se
refere ao direcionamento dos rumos coletivos e, por isso, ao mundo da
política: ampliar ou reduzir o acesso da classe trabalhadora à
previdência social, saúde, educação, entre outros, são meios de gerir as
necessidades dos trabalhadores.
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É impossível dar uma definição em termos de pensamento
formal, onde começa e termina a política. Normalmente, ela se refere
aos problemas que estão vinculados diretamente, ou de forma íntima, ao
destino de toda a sociedade e se distinguem com nitidez das ações e
relações do homem singular. A política é uma esfera da vida da
sociedade nitidamente diferente daquela que, como o direito, é
delimitada diante da divisão do trabalho como tal e munida dos
especialistas necessários. Ela é um complexo universal da totalidade
social, só que é um complexo da práxis, mais precisamente, uma práxis
mediada que, por isso, de modo algum tem a possibilidade de ter uma
universalidade tão identicamente espontânea e permanente como a
linguagem (LUKÁCS, 2013).
A escolha do rumo coletivo que se vai tomar, portanto, é um
processo a ser construído por meio da práxis política e perpassa a cada
um de nós, os proprietários na condição de governantes e os
trabalhadores na condição de governados. Este tipo de práxis é, em
última análise, direcionado à totalidade da sociedade de tal maneira que
põe em marcha de modo imediato o mundo fenomênico social como
terreno do ato de mudar, conservar ou destruir o existente em cada caso.
Nos países ocidentais, a luta por maior acesso à riqueza social se
restringiu a reformas parciais do capital por meio de reconhecimento
formal de direitos e organização de aparato institucional dentro dos
marcos burgueses, abrindo mão do processo revolucionário. Dentro dos
limites do capital e enquanto parte constituinte do Estado burguês, as
políticas sociais – embora possuam um núcleo socializante que lhes
garante importante papel na agenda socialista – foram subsumidas à
dinâmica do capital, servindo para organizar a esfera fenomênica da
economia – naturaliza o assalariamento, a intermediação do mercado
para o acesso aos valores de uso que sanem necessidades, etc. –
enquanto repõem a essencialidade das relações capitalistas, conforme
alertava Luxemburgo (2014, p. 27):
[...] o regime capitalista tem uma característica
particular; todos os elementos da sociedade futura,
ao progredirem, em vez de se orientarem para o
socialismo, pelo contrário, afastam-se [...] no seio
das quais os antagonismos capitalistas, a
exploração, a opressão da força de trabalho, se
exasperam ao extremo [...] Para libertar o núcleo
socialista da ganga capitalista, é preciso que o
proletariado conquiste o poder político e que o
sistema capitalista seja totalmente destruído.
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Sem a ruptura com o capital, a tendência é que a sociedade se
complexifique, que suas contradições se aprofundem tornando tanto
mais complexas e numerosas as mediações que se tornam necessárias
para manter normalmente o processo de reprodução. A base material
pautada na exploração de classe não pode ter uma estrutura geral
historicamente sustentável.
Assim, as várias formações de Estado no capital não se
constituem a partir da necessidade de oferecer uma solução para o
defeito estrutural do capital porque ir à causa é impossível. É necessário
que o sistema submeta tais unidades centrífugas sob algum tipo de
controle geral que precisa estar separado/alienado (MÉSZÁROS, 2016).
Desse modo, os diversos tipos de Estado se constituem como estrutura
de comando geral do sistema acima dos trabalhadores para lidar com
tais questões sem tocar nas suas causas – na verdade, repondo-as de
forma ampliada –, brincando com as consequências (MÉSZÁROS,
2011).
O processo econômico de reprodução, a partir de determinado
estágio, não poderia funcionar sem a formação de campos não
econômicos que possibilitem ontologicamente o desenrolar deste
processo. Neste ponto, estamos falando do âmbito da superestrutura, da
ideologia.
[...] Segundo Marx, a forma mais geral da
essência assume para com suas realizações
concretas na práxis do mundo fenomênico –
também no mundo econômico e principalmente
no ideológico – uma relação de possibilidade, de
campo de ação concreto de possibilidade
(LUKÁCS, 2013, p. 397).

Assim, as contradições oriundas das tendências de
desenvolvimento do capitalismo, como a ampliação da desigualdade, o
desemprego, as necessidades dos trabalhadores cada vez mais negadas
pelas do capital, tudo isso gera a condição concreta de vida que
demanda resposta dos trabalhadores, que pode ser tanto a luta individual
por sobrevivência, quanto a luta coletiva de transformação social.
Quando a política social faz com que os inválidos procurem a
previdência social ao invés de se organizarem para socializar o
consumo; quando convencem os sem-teto a fazerem cadastro
habitacional e aguardarem por políticas estatais ao invés de lutarem pela
socialização das habitações já existentes; observamos que a cada
necessidade social coletiva que a política social responde, ela
burocratiza e dirime um conflito social em prol dos interesses do capital.
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O campo de ação criado em cada caso pelo
respectivo desenvolvimento das forças produtivas
é o único cenário existente, o único mundo
objetivo realmente possível para a práxis do
homem. Está claro, portanto, que as atividades
não econômicas, mais organizadoras da
sociedade, cuja soma e sistema compõem a
superestrutura [...] devem se ligar diretamente ao
mundo fenomênico da esfera econômica
(LUKÁCS, 2013, p. 397-398).

As políticas sociais, ao mesmo tempo em que respondem ao
mundo das necessidades (ou seja, ao mundo econômico) quando
socializam riqueza (material e espiritual), reforçam formas de dirimir
conflitos sociais sem tocarem na sua base de sustentação (a extração de
mais-valia). Ao sanarem necessidades imediatas e pontuais ocultando
suas causas, as políticas sociais coesionam politicamente a sociedade em
torno do projeto burguês, repondo a exploração de classe no campo
econômico e atuando também no campo ideológico, entendendo a
ideologia como a forma ideal elaborada a partir da realidade que serve
para tornar a práxis social humana consciente e capaz de agir.
Assim, as políticas sociais se referem tanto à base econômica (das
necessidades) quanto à ideológica (ideias que subsidiam respostas dos
indivíduos e os rumos coletivos). Essa ligação é tão estreita que se torna
difícil diferenciar quando os conteúdos dos pores teleológicos que daí
surgem são de natureza econômica e quando a ultrapassam. As ações no
âmbito das políticas sociais são
[...] esses pores [que] estão voltados para um
acionamento simultâneo de ambos os complexos,
para uma formação do mundo fenomênico da
economia (que naturalmente pode ter como
conteúdo tanto uma preservação como uma
formação continuada ou uma destruição)
(LUKÁCS, 2013, p. 398).

[...] os próprios homens fazem a sua história, que o
desenvolvimento da essência Assim, a política social nos marcos do
capital serve como mediação de segunda ordem que viabiliza a
reprodução do capital, tanto na esfera econômica quanto ídeo-política. É
a dinâmica do capital que estrutura as políticas sociais à sua imagem e
semelhança ditando as condições concretas que o assistente social terá
para lidar para dar as respostas institucionais ante as refrações da
“questão social”. Para desvelarmos o SAICA “Novo Amanhecer”

159
enquanto mediação de segunda ordem do capital (reflexão presente no
último tópico deste capítulo). Como síntese última, iremos abordar: 1. o
papel ídeo-político das políticas sociais enquanto mediação de segunda
ordem do capital; 2. a vinculação entre os efeitos da lei geral de
acumulação capitalista e a dinâmica das políticas sociais; 3. seu papel
econômico de contratendência de queda da taxa de lucro.

3.2.1.

Função político-ideológica das Políticas Sociais como
mediação de segunda ordem do capital

As políticas sociais não surgem no capitalismo para promover a
igualdade, ou justiça social. Ao contrário, elas legitimam e viabilizam a
exploração capitalista, sexista e racista enquanto atribui uma falsa faceta
humanista ao capitalismo e ao Estado. Por isso mesmo, são reflexo da
cidadania reificada vivenciada abstratamente nos marcos da sociedade
capitalista. Segundo Pereira (2008), governados existem porque existem
governantes. Por isso, a política constitui-se enquanto uma relação entre
pessoas diferentes ou desiguais, tendo por isso um caráter conflituoso.
Nesta análise, a política social representa, no âmbito da regulação
social alienada dos trabalhadores, uma forma superior de controle social.
Existem duas principais formas de regulação social: a coerção
(incapazes de subjugar completamente os oprimidos e tem alto custo) e
a política, instrumento de consenso, negociação e entendimento, muito
embora ela também contenha a possibilidade de coerção porque pauta-se
por regras e prevê penalidades aplicadas pelo Estado sobre quem as
infringe, todavia, esta possibilidade tem que estar circunscrita aos
limites das leis legitimadas pela sociedade. Assim, o poder do Estado
lhe é delegado pela sociedade, sendo a política uma possibilidade de
resolver conflitos sem a recíproca destruição dos conflitantes e com
ganhos expressivos em termos de convivência, porém, com o controle
alheio aos governados, porque estão nas mãos dos governantes (idem,
2008).
As políticas sociais são um instrumento de gestão coletiva das
necessidades sociais de forma alheia e acima dos trabalhadores – os
governados; o instrumento oficial do Estado para a gestão das
necessidades sociais coletivas que brinca irresponsavelmente com as
consequências, incapaz de ir as suas causas (MÉSZÁROS, 2011). Há
que se refletir outro ponto da oficialidade do Estado: do fato de possuir
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um caráter oficial, isto é, estatal, surge a situação em que alguém
participa por interesse no processo social. Uma classe apodera-se através
da mediação do Estado, desse poder de determinação com todas as suas
consequências práticas (LUKÁCS, 2013).
É evidente que, sob hegemonia do capital, as elites dominam a
propriedade privada dos meios de produção e, por consequência, o
Estado, submetendo-o a seus interesses, se não de forma direta, por
intermédio de representantes ligados a elas. Cargos públicos geralmente
não são ocupados diretamente por membro da alta classe, mas isso não
significa que não tenham controle sobre eles. “[...] O dinheiro, o talento
jurídico e o cargo político são instrumentos usados para traduzir os
interesses do poder político efetivo [...]” (HOLLINGSHEAD apud
BARAN; SWEEZY, 1966, p. 166).
Os mecanismos concretos pelos quais se exerce o controle da
classe burguesa sobre o aparelho do Estado no capitalismo tardio – por
meio da dominação financeira e econômica direta da máquina estatal, –
se dá “Segundo o axioma marxista de que a classe social que controla o
sobreproduto social controla também a superestrutura financiada por ele
[...]” (MANDEL, 1985, p. 345).
Dominam toda organização hierárquica do Estado: os
funcionários mais graduados e que efetivamente decidem são de origem
burguesa, ou a ela estão integrados. Mas não é só a organização
hierárquica que determina a função do Estado capitalista, enquanto
instrumento de dominação capitalista: é sua estrutura global que
assegura ao Estado a possibilidade de desempenhar este papel.
Se os representantes da burguesia concentram em si o poder de
decisão sobre os aspectos mais relevantes do Estado e, portanto, das
políticas sociais, tais decisões precisam ser operacionalizadas por
profissionais que estão na sua execução terminal. A assistente social é a
profissional assalariada que vende sua capacidade física e mental de
trabalho na execução terminal de políticas sociais, portando a
oficialidade do Estado na manipulação das variáveis empíricas mais
imediatas e pontuais da reprodução da família trabalhadora. Todas as
competências e atribuições a ela compelidas nesta tarefa são de sua
responsabilidade.
Como todo trabalhador assalariado, porém, note que ela executa
um processo de trabalho cujo delineamento essencial não está em suas
mãos: ela não decide qual o público-alvo de sua ação, qual a forma de
intervenção estatal, sobre o orçamento que financia suas ações, não
delineia as condições concretas, os equipamentos, a equipe com quem
trabalha, etc. Tais decisões estão nas mãos das “personificações do
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capital” (MÉSZÁROS, 2011), como secretários, ministros, prefeitos,
presidentes, etc. Assim, o aparato burocrático no qual se insere o
trabalho da assistente social tem sua funcionalidade subsumida à
dinâmica do capital.
Os pores teleológicos humanos no decorrer do desenvolvimento
do ser social instituiu a constituição de uma sociabilidade que age como
uma segunda natureza humana, de forma autônoma à intencionalidade
dos indivíduos. O movimento da essência é independente do querer
humano e constitui a base de todo ser social, mas, nesse contexto, base
significa simultaneamente possibilidade objetiva (LUKÁCS, 2013, p.
494).
independente de seus pensamentos e da sua
vontade, não é uma necessidade fatal, que
determina tudo de antemão, que simplesmente
sucede [...] resulta no único campo de ação real
para a práxis humana, que é o que existe em cada
caso concreto. O círculo dos conteúdos que os
homens podem pôr como fins nessa práxis real é
determinado – enquanto círculo desse tipo – pela
necessidade de desenvolvimento da essência, [...]
enquanto campo de ação para pores teleológicos
reais nele possíveis, não como determinação geral,
inevitável de todo conteúdo da ação. [...]

A necessidade da essência forçosamente assume na práxis dos
sujeitos singulares a forma de possibilidades. O desenvolvimento da
essência não é uma mediação que determina aquilo que necessariamente
deve acontecer e que acaba acontecendo; ele influi tanto direta como
indiretamente na decisão da essência ao ajudarem a determinar o
“como” do mundo fenomênico. Já que a realidade fenomênica é
realidade histórica sumamente concreta, os pores teleológicos influem
também no andamento concreto do desenvolvimento da própria
essência. Isso não quer dizer que pode detê-la, desviá-la, ou imprimir
um novo curso do seu desenvolvimento, mas que a essência não é
intocável pela esfera fenomênica.
Assim, o desenvolvimento da essência determina os traços
fundamentais ontologicamente decisivos. Porém, sua forma
ontologicamente concreta em decorrência de modificações no mundo
fenomênico (tanto da economia como da superestrutura), só podem se
concretizar como consequência dos pores teleológicos humanos que
respondem às tendências apontadas pela base social. Aí a ideologia
ganha expressão enquanto meio de enfrentar e resolver problemas e
conflitos.
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A depender da forma como os indivíduos apreendem os conflitos
sociais é a forma como respondem. Portanto, os conflitos suscitados
pelo desenvolvimento contraditório da economia são enfrentados e
resolvidos com os meios da ideologia – mediado pela relação entre
essência e fenômeno no ser social (idem, 2013). Por isso, esta é uma das
esferas em que incide as políticas sociais em nome do Estado burguês
para naturalizar as relações que sustentam o capital.
A resposta à realidade sempre pressupõe uma pergunta, cujos
fundamentos são constituídos por determinados impactos sobre os
sujeitos que partem da realidade que o cerca (natureza e sociedade), e
deve ser submetida a uma transformação ideal para desencadear pores
teleológicos. Quando a classe trabalhadora colocou no centro das
refrações da “questão social” a luta entre capital x trabalho, sua resposta
foi a organização de movimentos revolucionários que vislumbraram a
superação do capital; quando os aparatos ideológicos conseguiram
fragmentar e omitir sua causa, então o Estado burguês assumiu para si,
no âmbito da emancipação política, a tarefa de remediar a “questão
social” tomada de forma fragmentada e superficial.
As refrações da “questão social” aparecem aos trabalhadores
como necessidades oriundas de sua relação com o mercado e não
sanadas por ele. A necessidade é compartilhada originalmente pelo
organismo humano com o organismo animal. Mas ao o homem deixar
de satisfazer suas necessidades de modo imediato, o organismo humano
experiencia mudanças importantes. Em primeiro lugar, brota a
necessidade de ponderações sobre as ações que, no final, estão
direcionadas para a satisfação de necessidades, mas não se refere de
modo imediato a elas.
As necessidades biológicas natural persistem no organismo
humano, porém, elas só podem ser, de fato, satisfeitas por
determinações puramente socioeconômicas. Para sanar coerentemente as
necessidades, é preciso que se apreenda com coerência as propriedades
existentes em si no real. Portanto, o homem trabalhador precisa avançar
até este ser-em-si não só de maneira geral por meio do seu pensamento;
ele precisa, antes, descobrir aquelas propriedades, relações, etc., que
eventualmente nem sejam diretamente perceptíveis e que se convertam
em meios apropriados para seus propósitos.
Para receber dos objetos e processos existentes em si uma
“resposta” da realidade à necessidade que o por teleológico põe em
movimento, é preciso que preceda uma “pergunta” racional dirigida às
verdadeiras conexões. Diante da fome, miséria, degradação da saúde
física e psicológica, o conjunto dos trabalhadores pode prosseguir

163
buscando alternativas individuais ou lutar coletivamente para sua
superação. O que diferencia a tomada de uma posição e de outra é a
forma como o trabalhador enxerga tais questões e formula suas
respostas. Ao capital, é vital que a crítica do trabalhador não chegue a
sua dinâmica intrínseca.
Todas estas questões dizem respeito aos rumos coletivos da
humanidade e, por isso, são questões essencialmente políticas. Caso
perceba a opressão étnica, pode lutar como negro, índio, etc.; caso se
perceba o patriarcado, é possível lutar enquanto mulher; caso se perceba
a exploração de classe, então se cria a possibilidade de responder
enquanto classe trabalhadora. Caso enxergue como questões individuais,
a pobreza, o estupro, a violência, então as respostas prosseguirão sendo
individuais.
A luta de classe é uma luta política. A luta imediata na qual está
em jogo o mais-valor é inserida no complexo da sociedade como um
todo. A sua politização comporta um direcionamento para a totalidade
do ser social que visa a mudanças práticas. Só através de mediações
dessa espécie os movimentos espontâneos de insatisfação conseguem se
transformar em atos políticos que podem vir a ser sintetizados em atos
revolucionários (LUKÁCS, 2013).
Ao capital, portanto, não interessa que as lutas políticas
aconteçam e levem à ampliação da consciência crítica a qual põe em
risco o capital, ao colocar a relação capital x trabalho em foco, sendo
mais segura a vivência de uma cidadania passiva por parte da classe
trabalhadora. A práxis política possui um caráter alternativo para o que a
luta de classes aparece como um ponto central para determinar quais
rumos coletivos serão tomados diante dos conflitos sociais. Por isso, o
trabalhador deve ser afastado dela, já que ela pode chegar a indagações
quanto à dinâmica do capital.
Em decorrência dessa relação entre “pergunta” e “resposta”,
surge no âmbito do trabalho a ligação inseparável entre momentos reais
e ideais do ser. Nessa união, o real constitui o momento objetivamente
predominante. É certo que o ideal deve levar o real ao movimento
desejado, mas toda essa liberação de possibilidades precisou ter contida
em si a possibilidade real.
O momento ideal, como força motriz do ser social que cria coisas
novas, é a intenção condutora do movimento material do trabalho que,
pelo metabolismo entre si da sociedade com a natureza, cria
possibilidades reais. Tudo o que acontece na esfera econômica tem
como pressuposto um momento ideal. É específico do ser social que
nele as interações materiais em toda parte são desencadeadas por pores
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teleológicos e estes só adquirem efetividade enquanto tentativas de
realização de um fim idealmente posto.
Todos os caminhos reais precisam, primeiramente, ser fixados no
pensamento para poder se converter em ações prático-materiais reais de
quem executa o trabalho. Apenas assim é possível dar materialidade a
algo qualitativamente distinto daquilo que aconteceria em seu
funcionamento existente: pela interposição do por teleológico
(LUKÁCS, 2013).
Diante da complexificação da sociedade e da intensificação dos
conflitos sociais em decorrência da intensificação da exploração dos
trabalhadores pelo capital na era monopólica, as políticas sociais se
fazem necessárias para coesionar o trabalhador em torno do projeto
burguês, fazendo-o abrir mão do projeto revolucionário que ganhava
corpo no início do século XX e aceitar os rumos coletivos impostos
pelas necessidades do capital.
As políticas sociais são, portanto, mediações de caráter
ideológico que se tornam necessárias a partir da fase monopólica do
capital, quando suas contradições engendram luta de classe que
precisará de intervenção estatal continuada para manter o status quo
(NETTO, 2007). Perceba que a razão de ser das políticas sociais na
sociedade capitalista é a de dar materialidade por meio de instituições
estatais (ou indiretamente via parcerias público-privadas) aos direitos
conquistados formalmente pela luta da classe trabalhadora dentro dos
marcos da sociedade capitalista.
Por isso, se quisermos compreender no plano ontológico a razão
de ser das políticas sociais enquanto mediação de segunda ordem do
capital que determinam as condições materiais do exercício profissional
da assistente social, precisamos compreender para além da aparência o
Estado e o binômio direito/cidadania em seu papel político-ideológico
na reprodução do capital.
Tais elementos têm origem na propriedade privada que funda o
trabalho alienado e divide os seres humanos em dois grupos: os
exploradores (proprietários) e os explorados (trabalhadores); ou os
dominantes e os dominados (ou os governantes e os governados); ambos
os grupos com interesses antagônicos que entram em disputa na arena
política que se funda desta dicotomia historicamente constituída.
As contradições daí oriundas tiveram que ser reguladas, [...] e
para satisfazer essa necessidade foi surgindo gradativamente o sistema
judicial conscientemente posto, não mais meramente transmitido em
conformidade com a tradição [...] (LUKÁCS, 2013, p. 231). A partir de
então, um estrato particular de homens se torna portador social do
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desdobramento da divisão social do trabalho. [...] com o surgimento da
esfera judicial na vida social, um grupo de homens recebe a
incumbência social de impor pela força as metas desse complexo [...]
(LUKÁCS, 2013, p. 230).
Surgindo uma “força pública” (que gere a coletividade em nome
de um suposto “interesse público”) que não se identifica diretamente
com a população e que se organiza como poder armado acima da
população. Conforme a luta da classe trabalhadora avança, se torna
necessário que esse núcleo se amplie e complexifique: para além de
homens destacados para legislar e fazer valer a lei pela força,
mecanismos mais sutis de coesão social serão constituídos, enquanto
mecanismo mais sutil de gestão da complexa sociabilidade dos
monopólios, as políticas sociais assumem papel ideológico de coesão
social, passando a demandar profissionais como as assistentes sociais.
Não basta mais apenas homens destacados para legislar em nome
da burguesia e fazer a lei valer pela força. O Estado burguês acaba por
reconhecer direitos da classe trabalhadora e estruturar políticas sociais
para criar uma aparência humanista ao capital, como também arrefecer a
luta de classes. O surgimento dessa esfera foi necessário para lidar com
os antagonismos que apenas com o uso da força já não seria suficiente.
[...] com a crescente socialização do ser social
desfaz-se essa supremacia da mera força, sem que
ela, no entanto, chegue a desaparecer nas
sociedades de classe. Pois, no caso das formas
mais mediadas de antagonismos sociais, reduzir a
regulação da ação social ao puro uso da força
bruta forçosamente levaria a uma desagregação da
sociedade. Nesse nível deve estar em primeiro
plano aquela unidade complexa de força
disfarçada e latentemente velada, revestida da
forma da lei, que adquire seu feitio na esfera
jurídica (LUKÁCS, 2013, p. 231-232).

O direito surgido em virtude da existência da sociedade de classes
é por sua essência necessariamente um direito de classe. Um sistema
ordenador para a sociedade que corresponde aos interesses da classe
dominante. A sociedade cindida em classes porta em si classes com
interesses divergentes e geralmente a classe dominante consegue impor
seus interesses por meio de leis. O autor ressalta que o caráter de classe
vai se constituindo tanto mais forte e puro quanto mais puramente social
foi se tornando a vida social. Por isso, se observa uma transformação no
sentido de aprofundamento da reificação do direito e da cidadania
conforme há a evolução da propriedade privada.
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Há cerca de 4 séculos a.C., a humanidade vivenciava uma das
experiências mais ricas de cidadania já registrada, na antiga Atenas. O
poder era exercido em comum com os demais cidadãos, pois esta era a
objetivação do modo de pertencer à ordem social da pólis, participando
da politeia, onde os cidadãos atenienses podiam exercitar plenamente
seus atributos humanos em comunidade com seus pares, não havendo
um Estado acima dos cidadãos (ABREU, 2008).
Existe apenas um detalhe: tamanha soberania podia ser exercitada
por um grupo seleto. Apenas os homens adultos atenienses eram
considerados cidadãos29. As mulheres, escravos e homens não adultos
eram considerados sem Arete, ou seja, sem os atributos naturais e
culturais necessários para viver em comunidade em sintonia com o ethos
dominante – o distanciamento do trabalho físico embrutecedor da “vida
selvagem” consistia em condição para possibilitar alguém de ter a
virtude política necessária para ser membro da politeia e, assim,
participar diretamente das deliberações políticas e judiciária. “Ser
cidadão, ou melhor, polite, era essencialmente ser co-responsável pelos
destinos comuns, como membro ativo da comunidade soberana que se
autogoverna, governando os outros homens e coisas.” (ABREU, 2008,
p. 332).
Na sociedade contemporânea, porém, “o distanciamento do
trabalho embrutecedor” não é pré-requisito para o reconhecimento da
cidadania, mas é o que dá vantagem à burguesia para poder fazer o jogo
da política (burguesa) e isso não é coincidência. Assim como também
não o é o fato de possuirmos novas tecnologias que permitiriam a
substituição de grande parte do trabalho vivo por morto (máquinas), o
que nos abriria a possibilidade histórica de termos tempo livre – fora as
possibilidades de participação democrática em âmbito global que elas
inauguram – para participar da vida da pólis; e o fato de produzirmos
enormes excedentes que poderiam suprir as necessidades humanas e
libertar o homem do “trabalho embrutecedor” – usando a tecnologias a
29

A propriedade privada funda a divisão de classe entre proprietários e não
proprietários e, nisto, funda também o patriarcado, fruto das relações de poder que
emanam do proprietário. O homem, dono dos meios de produção, que será o
possuidor da propriedade e também da sexualidade de sua esposa, garantindo,
assim, a gestação do seu legítimo herdeiro para que a propriedade privada se
reproduza no decorrer da história. Assim, é a fundação da propriedade privada que
irá transformar fundamentalmente a forma de organização social, com
rebatimentos em todas as esferas humanas, fundando, inclusive, a hierarquização
entre e opressão de gênero.
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serviço do homem – possibilitando-nos desenvolver formas de defesa e
compreensão do bem, do belo e do justo, etc. Por uma escolha histórica
irracional pela propriedade privada, entretanto, propositalmente a classe
trabalhadora está alheia das decisões dos rumos da humanidade e ainda
encontra-se submersa em um cotidiano que sequer superou as barreiras
naturais e econômicas, reproduzindo-se como prisioneira das
necessidades mais elementares da vida social (ABREU, 2008, p. 333).
Para sustentar esta sociabilidade, a sociedade burguesa recorreu
ao direito romano, muito diferente do grego. Abreu (2008) explica que
enquanto a cidadania grega previa que os cidadãos se autogovernassem,
a lei romana inaugura, por sua vez, a forma homo legalis, da liberdade
legalmente concedida e limitada por uma força exterior. O direito
romano é a protoforma do direito reificado burguês. Pautado nele, a
sociedade moderna instituiu:
[...] o cidadão enquanto agente legal do direito
protegido pela lei e pelas deliberações soberanas
do imperium. A sociedade civil é apenas uma
comunidade jurídica e simbólica dos possuidores
de direitos assegurados pelos magistrados –
subordinação do homo legalis ao homo
economicus, ou do cidadão ao homem burguês
(ABREU, 2008, p. 335).

Conforme as necessidades de autoexpansão do capital, é preciso
compreender a necessidade histórica do capital de dividir o ser humano
entre: homo legalis, reconhecido no plano jurídico-formal com
igualdade de direitos; e o homo economicus, situado nas suas condições
materiais de vida, o dono da propriedade privada dos meios
fundamentais de produção que exerce livremente seu direito privado de
produzir e ordenar a sociedade e a vida dos indivíduos que nela
participam de maneira desigual (ABREU, 2008).
O direito burguês, portanto, cria a igualdade na esfera formal por
meio da figura abstrata do sujeito de direitos para ocultar a desigualdade
de fato oriunda da cisão de classes promovida pela propriedade privada
e esta configuração do direito burguês é fruto da forma histórica como
se deu a revolução burguesa. Na França setecentista, a sociedade era
rigidamente dividida em estamentos sociais conforme o nascimento, em
diferentes Estados com diversos ordenamentos jurídicos paralelos que
fixavam a função de cada Estado na sociedade.
O primeiro Estado era o clero que cuidava do culto, educação e
atividades que vêm do espírito (ensino, assistência social, saúde); o
segundo era a nobreza, responsável pela defesa e administração do
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grupo social; e o terceiro, os plebeus, que se ocupavam da vida
econômica e colocavam na mesma mochila de obrigações da burguesia
os empregados, os artesãos, seus aprendizes, os mendigos, etc.
(TRINDADE, 2010).
Segundo o autor, não há nada de semelhante ao direito de
privilégios por nascimento na natureza. Por isso, a burguesia vai se
pautar no direito natural para reivindicar sua igualdade: na natureza,
todos os sujeitos são livres e não se justificam os empecilhos artificiais
da nobreza e do clero sobre o comércio da burguesia. Assim, a burguesia
reivindica a sua liberdade, ou a liberdade de mercado, alheio ao controle
estatal. A fraternidade vem do papel de representante universal do
terceiro Estado que a burguesia assume colocando seu projeto como de
interesse de todos os plebeus.
Após a revolução, porém, quando a burguesia se estabelece
enquanto classe dominante, passa a universalizar seus mecanismos de
organização econômica e social, ou seja, ela precisa erguer sobre o
camponês, outrora companheiro de revolução, todo o seu aparato de
exploração que precisa ser oculto (idem, 2010).
Enquanto as leis da sociedade civil vão paulatinamente
ampliando a desigualdade, porque o processo de exploração no
capitalismo é sempre ampliado, o sujeito de direito, universal,
juridicamente equalizador de todas as pessoas, funda a igualdade
jurídica necessária para circulação mercantil através da celebração de
contratos de compra e venda, mascarando a relação de exploração entre
os antigos companheiros de revolução (TRINDADE, 2010).
[...] o ordenamento jurídico em sentido próprio só
surge quando interesses divergentes, que
poderiam, em cada caso singular, insistir numa
revolução violenta, são conduzidos ao mesmo
denominador comum jurídico, são juridicamente
homogeneizados [...] (LUKÁCS, 2013, p. 245).

Segundo o autor, Marx acertadamente percebe a conexão entre
divisão de classes e necessidade de uma esfera específica de direito para
que, por meio do domínio de uma classe sobre esta esfera, se determine
as atividades de todos os membros de tal maneira que, em sua práxis,
estes se submetam “voluntariamente” aos preceitos desta condição. Esse
sistema, que representa o curvar de todas as classes diante da dominação
de uma classe, tem como forma de manifestação um dever unitário para
toda a sociedade, expressando tanto para dentro como para fora, a
vontade de viver dessa sociedade, sua capacidade de viver enquanto
totalidade.
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A totalidade é oficialmente gerida por um Estado que aparece
como alheio às relações da sociedade civil, enquanto árbitro neutro que
age dentro da lei de um direito regido pela justiça, quando na verdade é
fruto das contradições da sociedade civil cindida em classes de
interesses antagônicos. Estes interesses antagônicos emergem da cisão
de classe em que o poder de quem domina vem da exploração de quem é
dominado, relação na qual o produtor, quanto mais produz, mais se
torna empobrecido e enfraquecido; enquanto quem explora se torna cada
vez mais rico e poderoso.
Sobre essa base, a verdade subjacente mais profunda das
determinações causais entre poder e direito é que o direito é a base do
poder porque é o poder que estabelece o direito, e não o contrário.
Mészáros (2016) afirma que faz parte do Estado a relação entre “lei do
mais forte” e a “ilegalidade do Estado” como modalidade prática de
tomada de decisão política global sob o domínio do capital. O Estado
burguês deve se afirmar como executor eficaz das regras necessárias
para a manutenção da ordem sociorreprodutiva estabelecida e a lei deve
ser alterada em conformidade. Nesta luta de interesses na qual o capital
se sobrepõe, o funcionamento do direito positivo está baseado no
seguinte método:
[...] manipular um turbilhão de contradições de tal
maneira que disso surja não só um sistema
unitário, mas um sistema capaz de regular na
prática o acontecer social contraditório, tendendo
para sua otimização, capaz de mover-se
elasticamente entre polos antinômicos – por
exemplo, entre a pura força e a persuasão que
chega às raias da moralidade –, visando
implementar, no curso de constantes variações do
equilíbrio dentro de uma dominação de classe que
se modifica. [...] Fica claro que, pra isso, faz-se
necessária uma técnica de manipulação bem
própria [...] que só é capaz de se reproduzir se a
sociedade renovar constantemente a produção dos
“especialistas” (de juízes e advogados até policiais
e carrascos) necessário para tal [...] (LUKÁCS,
2013, p. 246).

Com a intensificação da exploração e das lutas sociais daí
decorrentes, a assistente social passa a ser mais uma entre os
“especialistas” requeridos para intervir, não na repressão, mas na coesão
social. Executa ações que viabiliza serviços e benefícios que sanam
necessidades imediatas da classe trabalhadora de modo a apaziguar a
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luta de classes, mantendo o trabalhador numa posição hierárquica
inferiorizada.
Nessa técnica manipulatória do Estado via direitos, na esfera
política se reconhece formalmente o caráter público das refrações da
“questão social” e, ao colocar o Estado enquanto suposto agente neutro
como responsável pela emancipação, ele – agente político da burguesia
– tira o foco da efetiva causa da “questão social” (a exploração do
trabalho) e passa a agir de forma fragmentada nas suas refrações mais
superficiais, retirando o foco de análise e atuação das causas (que são
repostas de forma ampliada) para brincar com as consequências
(MÉSZÁROS, 2011), que é tudo o que se pode fazer nos marcos do
capital.
A dominação se modifica, sempre repondo, porém, o consenso
em torno do projeto burguês, o que significa o convencimento diário dos
cidadãos a, por mais descontentes que estejam, reporem suas ações
cotidianas que dão vida a esta sociedade, constituindo a segunda
natureza humana que é a vida social.
Há, assim, um aspecto do direito burguês que configura
estruturalmente as políticas sociais: dentro do direito burguês (e,
portanto, das políticas sociais no marco do capital), é impossível que tal
sistema possa espelhar de modo adequado o contexto econômico real,
porque aquilo que, em termos jurídicos, parece ser uma premissa ou
consequência lógica do sistema é, na realidade, um por socialmente
necessário de um ponto de vista de classe historicamente concreto
(LUKÁCS, 2013).
Os efeitos devastadores da exploração sobre os corpos dos
trabalhadores são invisíveis à lei e naturalizados – enquanto o
atendimento à saúde visa a administrá-los até à invalidez, ou morte. É
igualmente negligenciada a apropriação do espaço urbano pelo capital,
na qual se propõem políticas de financiamento habitacional como meio
de acesso à habitação via bancos e focam a caracterização dos sem-teto
que serão beneficiados a um núcleo reduzido.
Enfim, a todo tempo o Estado tira o foco na dinâmica totalizante
do capital que engendra as refrações da “questão social”, as fragmenta
na delimitação do alvo da intervenção estatal e estabelece ações
paliativas e pontuais nas mediações mais superficiais da questão,
lidando com as tensões oriundas da luta de classes em prol do capital. É
o interesse do capital de repor sua estrutura exploratória que irá
contaminar a forma como os fatos são apreendidos e lidados pelo
aparato institucional do Estado burguês.
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[...] Primeiro porque a constatação referente a
quando e como um evento deve ser considerado
como fato não reproduz um conhecimento do serem-si objetivo do próprio processo social, mas,
muito antes, a vontade estatal referente a o que e
como isso deve acontecer em um caso dado [...]
(LUKÁCS, 2013, p. 239).

Evidente que se não houvesse luta, nem este reconhecimento
limitado das questões existiria. Foi pela luta dos trabalhadores que o
Estado se viu obrigado a reconhecer direitos e estruturar aparatos
institucionais de atendimento e este reconhecimento está em constante
transformação, ora ampliando as situações que requerem intervenção
estatal para a satisfação de necessidades e legitimando sua
responsabilidade sobre a questão, ora retrocedendo e restringindo tal
reconhecimento30. Assim, como ressalta Lukács (2013), tanto o fato
histórico quanto seu reconhecimento oficial revelam-se como resultado
histórico-social da luta de classes em uma sociedade concreta em
constante mudança, constante no que é oficialmente reconhecido e
tratado, sendo que esse trato se dará à imagem e semelhança do
capital31.
[...] percebe-se que toda constatação geral no
sistema jurídico veio a existir com a dupla
intenção de, por um lado, influenciar os pores
teleológicos de todos os membros da sociedade
numa determinada direção e de, por outro, levar
aquele grupo humano que tem a incumbência
social de converter as determinações legais em
práxis jurídica e efetuar, por seu turno, poder
teleológicos de um modo bem determinado [...]
(LUKÁCS, 2013, p. 241).

Na era dos monopólios em que as contradições do capital geram
um imenso exército industrial de reserva e profundo sucateamento nas
condições de vida da classe trabalhadora, é preciso instituir inclusive
30

Exemplo disso é o aborto no Brasil, cujo reconhecimento legal se restringe apenas
a casos de estupro e há o PL 5069 que propõe que nem mesmo nestas condições tal
direito seja reconhecido.
31
Tanto que o golpe de 2016, fruto do rearranjo do capital nacional submetido ao
internacional, vem rasgar a Constituição Federal de 1988 e o reconhecimento pelo
Estado brasileiro da cidadania do povo brasileiro e seus consequentes direitos
humanos ao aprovar a emenda constitucional 95 e congelar os investimentos
sociais por 20 anos; ao aprovar a reforma trabalhista que irá autorizar e naturalizar
o trabalho escravo; ao fazer a proposição de reforma previdenciária que, na prática,
significará o fim da aposentadoria para a classe trabalhadora brasileira.
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uma maneira de gerir os sequelados pelo capital: o que fazer e quem são
os esfomeados, os doentes, os dependentes químicos, os loucos, os
ladrõezinhos, os assassinos, etc. A exploração se intensifica, as
expressões da “questão social” se agudizam, as hierarquias se
aprofundam: ser mulher, ser não branco ocidental, ser trabalhador, não
ser heterossexual, ser latino-americano; todos esses elementos tendem a
pesar e hierarquizar a classe trabalhadora.
Enquanto no plano ontológico as refrações da “questão social”
são oriundas da dinâmica inerente ao capital, no plano aparente do
cotidiano o Estado – visto como portador da responsabilidade de
emancipar os cidadãos de suas necessidades por meio de direitos
jurídico-formais que negligenciam a força motriz da “questão social” –
materializa direitos por políticas sociais implementadas por aparatos
institucionais que fragmentam a “questão social” e atuam sobre suas
expressões (não nas causas) enquanto repõem as relações do capital,
intensificando suas contradições inerentes. Com isso, os efeitos da
alienação e do estranhamento só tendem a se intensificarem, rebatendo
no aparato institucional que os enfrenta e ganhando maior complexidade
(a ponto de se tornarem sistemas de atendimento), viabilizados por
ações técnico-interventivas de executores.
Na medida em que se transfere a gestão coletiva ao Estado, a
relação se naturaliza e surge uma tendência à notável indiferença pela
qual os homens singulares obedecem ao instituído. O direito mostra ser
uma forma mais complexa de promoção da coesão social, denunciando a
complexidade do próprio ser social. A indiferença, porém, se mantém
quando a proibição enunciada pelo sistema jurídico funciona sem atrito
com a sociedade. Assim que ela é transgredida, a indiferença tende a ser
superada, emergindo lutas e conquistas. Este tipo de reação jurídica é
igualmente fruto do desenvolvimento histórico-social.
[...] Só quando surgem sociedades maiores, cada
vez mais socializadas, só quando a promulgação e
busca do direito se convertem em tarefa social
cada vez mais especializada de grupos humanos
particulares, o que está estritamente ligado ao
desenvolvimento e intercâmbio de mercadorias, é
que aflora esse tipo de problema [...] (LUKÁCS,
2013, p. 235).

Por isso que nos conflitos exacerbados pela era dos monopólios,
já numa fase madura do capital, as políticas sociais emergem. Apenas
sob tensões em vias de uma revolução, o Estado burguês amplia suas
funções, dentre elas a oferta de políticas sociais, que materializa direitos
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– por mecanismos acima do trabalhador e a partir de variáveis
superficiais, desfocadas das verdadeiras causas – conforme as
necessidades do capital.
[...] o caráter de dever ganha, por essa via, um
sujeito precisamente determinado em termos
sociais, justamente o Estado, cujo poder
determinado em seu conteúdo pela estrutura de
classe consiste aqui essencialmente no fato de
possuir o monopólio sobre a questão referente a
como devem ser julgados os diferentes resultados
da práxis humana, se devem ser permitidos,
proibidos, se devem ser punidos etc., chegando
inclusive quais fatos da vida social devem ser
vistos como relevantes do ponto de vista do
direito e de que maneira isso deve acontecer [...]
Desse modo, surge um sistema tendencialmente
coeso de enunciados, de determinações factuais
(reconhecimento), cuja incumbência é submeter o
relacionamento social dos homens a regras nos
termos do Estado monopolista (LUKÁCS, 2013,
p. 238).

As respostas oficiais do Estado burguês se dão conforme
interessa a burguesia: enquanto o capital, por suas leis de exploração e
opressão, engendra de forma ampliada e agudizada as refrações da
“questão social”, suas respostas institucionais precisam ser
fragmentadas e estar desfocadas de sua real causa, caso contrário
colocaria a ordem burguesa em xeque.
Ao desfocar das reais causas dos problemas enfrentados pela
Família Silva, sana suas necessidades mais imediatas conforme as
necessidades do capital, ou seja, retiram-se as genuínas necessidades da
Família Silva (de acesso a uma habitação digna, ao serviço de educação
que efetivamente forme cidadãos conscientes e críticos, a tipos de
trabalhos que viabilizem a realização das capacidades humanas e da
satisfação de suas necessidades) pela necessidade do capital de garantir
a sua reprodução enquanto força de trabalho. Vejamos as respostas da
rede de serviços ao caso ora analisado.
A condição concreta de vida da Família Silva é tão precária que
nela se expressam diversas dimensões da “questão social”: exploração
sexual, trabalho infantil, miséria, dependência química, atraso escolar,
violência, etc. Enquanto mediação de segunda ordem do capital, o
Estado burguês irá atender essas diversas expressões da “questão social”
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de forma fragmentada, pontual e superficial, conforme demonstraremos.
Além do Serviço de Acolhimento Institucional, na forma como as
políticas sociais eram organizadas em Itajaí neste período, o
atendimento à Família Silva requererá também:
a. Política de Habitação
A Política Nacional de Habitação de 2004, no campo jurídicoformal, reconhece oficialmente o acesso à moradia como um direito
formal fundamental e prevê ações de integração urbana de
assentamentos precários, o diagnóstico da demanda por habitação e o
financiamento público dessa política por meio do fundo nacional de
habitação. Um sério diagnóstico habitacional nos levaria,
necessariamente, a constatar a repartição do espaço urbano conforme os
interesses especulativos do mercado imobiliário como causas originárias
da falta de habitação para a classe trabalhadora.
Na prática, porém, ignora-se a busca das causas e ações têm sido
realizadas também previstas nesta política de construção de novas
habitações e a aquisição de imóveis novos ou usados por linhas de
crédito com recurso público – o Programa Minha Casa, Minha vida32,
que viabiliza o acesso à habitação de forma mediada pelo mercado,
repondo e fortalecendo a relação que leva a classe trabalhadora a não
possuir acesso à cidade: o mercado imobiliário e sua ação especulativa
sobre o espaço urbano.
No período que abordamos o atendimento do Sr. José, ele não
recebeu qualquer apoio governamental para reconstruir sua casa, o que o
fez exclusivamente por intermédio de seu trabalho, recebendo apenas o
apoio do Acolhimento Institucional, conforme relata um dos acolhidos
quando foi perguntada qual a importância do serviço para a família:
“Importante. Porque meu pai precisava fazer a casa e não tinha ao
mesmo tempo [refere-se a dinheiro] pra dar pra minha tia e fazer a casa.
Ele precisava do dinheiro pra fazer a casa.” (SECAJ, 2014, p. 28).
b. Política de Assistência Social
A miserabilidade da família foi percebida não como fruto do
processo de superexploração do trabalho, mas como consequência da
dependência química de Sr. José que sempre foi o centro dos
atendimentos, buscando recuperar sua capacidade laborativa, como
requer o capital. Como atendimento que brinca com os efeitos da
miséria, a família foi, por anos, atendida pelo CRAS (Centro de
Referência de Assistência Social), serviço que gere os benefícios
eventuais municipais no território onde reside a família. A Política
32

Lei Federal nº 11977/2009.
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Nacional de Assistência Social de 2004 não cita em momento nenhum a
relação de exploração sob a qual as famílias público-alvo desta política
estão submetidas. Antes, reforça a leitura psicologizante quando coloca
ao CRAS o papel de trabalhar com as famílias e seus vínculos.
O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é uma
unidade pública estatal de base territorial, localizado em áreas de
vulnerabilidade social, que abrange um total de até 1.000 famílias/ano.
Executa serviços de proteção social básica, organiza e coordena a rede
de serviços socioassistenciais locais da política de assistência social.
O CRAS atua com famílias e indivíduos em seu
contexto comunitário, visando a orientação e o
convívio sociofamiliar e comunitário. Neste
sentido é responsável pela oferta do Programa de
Atenção Integral às Famílias. [...]
Além de ser responsável pelo desenvolvimento do
Programa de Atenção Integral às Famílias – com
referência territorializada, que valorize as
heterogeneidades, as particularidades de cada
grupo familiar, a diversidade de culturas e que
promova o fortalecimento dos vínculos familiares
e comunitários –, a equipe do CRAS deve prestar
informação e orientação para a população de sua
área de abrangência, bem como se articular com a
rede de proteção social local no que se refere aos
direitos de cidadania, mantendo ativo um serviço
de vigilância da exclusão social na produção,
sistematização e divulgação de indicadores da
área de abrangência do CRAS, em conexão com
outros territórios [...] (CNAS, 2004, p. 35).

Ao invés do Estado buscar políticas de pleno emprego em
atividades dignas e bem remuneradas, ele pressupõe a naturalização da
superexploração e reconhece a necessidade de amparo àqueles em
situação de vulnerabilidade social. Por outro lado, considera por
vulneráveis apenas os mais miseráveis e o apoio oferecido consiste em
benefícios eventuais insuficientes e atrelados a um conjunto de
compromissos que consiste em pressionar a família ou comunidade para
absorção dos cuidados e responsabilidades sobre a reprodução biológica
que o Estado se exime de prestar.
Cumpre ressaltar que Itajaí contava com três CRAS em
funcionamento neste período, o que faz com que cada unidade
referencie muito mais famílias do que as 1000 por ano, fragilizando as
ações de gestão territorial e do próprio PAIF. O que o serviço
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efetivamente faz é a gestão da miséria e o controle dos miseráveis para
reprodução mais barata possível da força de trabalho superexplorada por
meio de benefícios eventuais igualmente miseráveis.
Outra unidade de atendimento dessa política que precisava estar
envolvida no atendimento família é o Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS), para que acompanhe a
situação de exploração sexual de Talita e Adriana, bem como onde
deveria ser executada a medida socioeducativa de Pedro, caso ele tivesse
sido encontrado para executá-la.
O serviço reconhece o direito de atendimento e foi organizado
para atender as famílias e os indivíduos que vivenciem violações de
direitos por ocorrência de:
- Violência física, psicológica e negligência;
- Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual;
- Afastamento do convívio familiar devido à
aplicação de medida socioeducativa ou medida de
proteção;
- Tráfico de pessoas;
- Situação de rua e mendicância;
- Abandono;
- Vivência de trabalho infantil;
- Discriminação em decorrência da orientação
sexual e/ou raça/etnia;
- Outras formas de violação de direitos
decorrentes de discriminações/submissões a
situações que provocam danos e agravos a sua
condição de vida e os impedem de usufruir
autonomia e bem estar;
- Descumprimento de condicionalidades do PBF e
do PETI em decorrência de violação de direitos
(CNAS, 2009, p. 19-20).

O Estado burguês reconhece que tais questões requerem
intervenção estatal para seu enfrentamento e, segundo a Resolução
n°109/09 do Conselho Nacional de Assistência Social, institucionaliza o
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) para
ser:
Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a
famílias com um ou mais de seus membros em
situação de ameaça ou violação de direitos.
Compreende atenções e orientações direcionadas
para a promoção de direitos, a preservação e o
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fortalecimento
de
vínculos
familiares,
comunitários e sociais e para o fortalecimento da
função protetiva das famílias diante do conjunto
de condições que as vulnerabilizam e/ou as
submetem a situações de risco pessoal e social
(CNAS, 2009, p.19).

Mais uma vez, a Política de Assistência Social aborda questões
que se originam nas relações macrossociais a partir de mecanismos que
atuam na família e seus vínculos, como se o tráfico de pessoas, o
trabalho infantil, ou violências e discriminações dependessem
exclusivamente das relações familiares para serem superados, tirando o
foco mais uma vez do patriarcado, do racismo e da exploração oriundos
da propriedade privada.
Além de ofertar o serviço centrado na família apartada da
sociedade, é extremamente precária a condição na qual este serviço é
ofertado. Apesar de ser o CREAS que oferece atendimento a situações
de violência, conforme o relatório da avaliação de Impacto do Serviço
de Acolhimento Institucional “Novo amanhecer”, quando as irmãs
foram encaminhadas, permaneceram na fila de espera e não foram
atendidas. Isso porque a NOB/RH/SUAS, Resolução CNAS nº 33 de 12
de dezembro de 2012, estabelece que cada dupla de assistente social e
psicólogo tem a capacidade de acompanhar 80 famílias. Aquelas que
excedem este número ficam na fila de espera.
Cumpre salientar que àqueles ocupantes das posições mais baixas
da divisão social do trabalho, a reposição de tais relações com a
reprodução social tende a ser tão mais destrutiva quanto mais baixa sua
posição, de tal modo que a espera é absolutamente danosa: uma coisa é
fazer o atendimento imediato de uma criança vítima de abuso sexual e
tomar todas as medidas protetivas logo quando se descobre a violência;
outra é deixá-la aguardando no convívio com o agressor que, ao saber da
denúncia, irá ameaçar e manipular a criança e seus familiares,
dificultando o atendimento quando ele for acontecer (fora os traumas e
desgastes do período de espera). O mesmo se pode dizer do uso e tráfico
de drogas, da vivência de situação de rua, etc.
É no CREAS que também funciona o Programa de Medidas
Socioeducativas de Prestação de Serviço à Comunidade e Liberdade
Assistida, onde Pedro devia ter cumprido medida socioeducativa pelos
furtos e tráfico de drogas, mas não o fez porque não foi encontrado pelo
Judiciário.
A precariedade do CREAS fazia com que sequer as medidas
paliativas do Estado frente às violências fossem tomadas – por exemplo,
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é preciso de serviço de acolhimento para mulheres vítimas de violência
para que se possa efetivamente afastá-las das relações de violência nas
quais estão envolvidas. Nem mesmo a atuação sobre adolescentes
infratores tinha condição de ser efetivada.
Os casos que conseguiam chegar ao atendimento das equipes
recebiam o tratamento que repunha a opressão das famílias permeadas
por violência, posto que toda a violência do sistema capitalista (racista e
patriarcal) é naturalizada e totalmente creditada aos sujeitos envolvidos,
sobre os quais individualmente recai todo o esforço dos profissionais.
c. Política de Saúde
A Lei nº 8.080/90 possui uma concepção de saúde muito ampla,
considerando aspectos biológicos e sociais. Então, mais uma vez, o
Estado burguês irá reconhecer no plano jurídico-formal o direito de
saúde do trabalhador, mas este reconhecimento não levará a ações
coerentes. Segundo o relatório de Itajaí (2014), a primeira omissão a ser
destacada se refere à cirurgia plástica de Miguel que deveria ter sido
realizada via SUS, mas jamais aconteceu.
Além disso, na família há comportamentos classificados como
transtorno mental e que, segundo a Lei nº 10.216, de 06/04/01 (que
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de
transtornos mentais), requerem atendimento nos Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS). O grupo de irmãos manifestava condutas que
Winiccott (2002) classificaria por “antissociais”, tais como furto,
agressividade, hiperatividade, dependência química, etc., que os torna
público do Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi).
O uso abusivo de álcool por parte de Sr. José o coloca enquanto
dependente químico, o que é classificado como transtorno mental, a ser
atendido pelo Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas
(CAPS Ad).
Talita e Miguel foram efetivamente atendidos pelo CAPSi,
enquanto Sr. José foi durante todo o período abordado acompanhado
pelo CAPS Ad, havendo momentos em que os relatos são de maior
controle do uso de álcool, em outros apresentando maior abuso, mas
certo é que o êxito destes serviços é algo muito difícil de se mensurar,
embora há que se destacar que os adolescentes não conseguiram
concluir o ensino fundamental.
O fato aqui mais uma vez recai na necessidade de transformar a
totalidade das variáveis que determinam a condição do sujeito. Não
adianta estruturar serviços que deem vazão à pressão psicológica da
condição de vida espoliada, sem que se altere a condição concreta que
determina relações que causam sofrimento psíquico. O CAPS pode

179
contribuir para que os sujeitos compreendam e saibam lidar com suas
dores, mas não pode tocar nas origens do estranhamento: o trabalho
alienado/estranhado e as consequentes deformações dos sentidos
humanos.
d. Judiciário, Ministério Público e Conselho
Tutelar
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/93,
o Estado deve intervir oferecendo medidas de proteção a crianças e
adolescentes:
Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao
adolescente são aplicáveis sempre que os direitos
reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou
violados:
I - por ação ou omissão da sociedade ou do
Estado;
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou
responsável;
III - em razão de sua conduta.

O Judiciário, por meio da Vara da Infância e Adolescência e o
Ministério Público, passou a acompanhar a família sistematicamente
desde que o Conselho Tutelar iniciou seu atendimento em 2008.
Ainda segundo o ECA, Art. 131, “O Conselho Tutelar é órgão
permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade
de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente,
definidos nesta Lei” (BRASIL, 1990, p. 26).
Diante da constatação da violação do direito habitacional da
Família Silva, o Conselho Tutelar se envolve na questão executando,
dentre aquelas citadas no Art.136 da referida Lei, sua atribuição de
[...] III - promover a execução de suas decisões,
podendo para tanto:
a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde,
educação, serviço social, previdência, trabalho e
segurança;
b) representar junto à autoridade judiciária nos
casos de descumprimento injustificado de suas
deliberações.
IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de
fato que constitua infração administrativa ou penal
contra os direitos da criança ou adolescente;
V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de
sua competência;
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VI - providenciar a medida estabelecida pela
autoridade judiciária, dentre as previstas no Art.
101, de I a VI, para o adolescente autor de ato
infracional;
VII - expedir notificações; [...]
XI - representar ao Ministério Público, para efeito
das ações de perda ou suspensão do pátrio poder
(BRASIL, 1990).

Foi o Conselho Tutelar quem notificou a Secretaria de Habitação
de Itajaí para providências quanto ao incêndio da moradia da Família
Silva. Neste tocante, foi negligente ao não representar junto à autoridade
judiciária o descumprimento injustificado de sua solicitação, o que fez
com que Sr. José tivesse que trabalhar enquanto pedreiro por anos a fio
para comprar o material de construção e investir seu próprio tempo e
suas forças nas horas livres que trabalhou para reerguer sua casa. A
Família Silva, porém, passou por diversas audiências na presença de
Promotores e Juízes da Infância que poderiam ter feito esta exigência,
mas todos foram omissos. As cobranças sempre recaem sobre a família,
nunca sobre o Estado.
O Conselho Tutelar também interveio nas ocasiões em que a
escola e o contraturno escolar notificou situações de violação de
direitos, como exploração sexual (redundando em encaminhamento ao
CREAS que não a atendeu), mendicância (a família foi encaminhada ao
CRAS para solicitação de benefícios eventuais) e furto (as crianças
foram encaminhadas ao CAPSi). A própria Talita recorreu ao Conselho
Tutelar para solicitar sua internação quando estava sendo ameaçada por
Pedro.
Ao que parece, porém, o Conselho Tutelar se limitou a requisitar
os serviços, acionar o Ministério Público e o Poder Judiciário, mas não
representou junto à autoridade judiciária o descumprimento de suas
deliberações, bem como abriu mão de assessorar o Poder Executivo
local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas
de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Assim, como
também foi omisso em seu poder de fiscalizar as entidades, conforme o
“Art. 95. As entidades governamentais e não governamentais referidas
no Art. 90 serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e
pelos Conselhos Tutelares.” (BRASIL, 1990, p. 17).
Sua função de ser o braço do Ministério Público no seio da
comunidade para resguardar os direitos das crianças e adolescentes
respeitou e naturalizou os limites do Estado burguês, recaindo suas
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exigências sobre a família que por fim será penalizada com a decisão de
acolhimento dos filhos dos Silva.
O Ministério Público, fiscalizador de todo o processo, e o
Judiciário também se omitiram. Segundo o ECA, compete à Justiça Da
Infância e Juventude:
Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é
competente para:
I - conhecer de representações promovidas pelo
Ministério Público, para apuração de ato
infracional atribuído a adolescente, aplicando as
medidas cabíveis;
II - conceder a remissão, como forma de
suspensão ou extinção do processo;
III - conhecer de pedidos de adoção e seus
incidentes;
IV - conhecer de ações civis fundadas em
interesses individuais, difusos ou coletivos afetos
à criança e ao adolescente, observado o disposto
no Art. 209;
V - conhecer de ações decorrentes de
irregularidades em entidades de atendimento,
aplicando as medidas cabíveis;
VI - aplicar penalidades administrativas nos casos
de infrações contra norma de proteção à criança
ou adolescente;
VII - conhecer de casos encaminhados pelo
Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis.
Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou
adolescente nas hipóteses do Art. 98, é também
competente a Justiça da Infância e da Juventude
para o fim de:
a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;
b) conhecer de ações de destituição do pátrio
poder, perda ou modificação da tutela ou guarda;
[...] (BRASIL, 1990, p. 29).

Dessas medidas cabíveis, o que se percebeu no processo é que
ambos os órgãos centraram suas ações na coação dos comportamentos
dos membros da família: havia várias decisões de encaminhamento de
Sr. José para o CAPS Ad; de encaminhamento de Talita e Miguel para o
CAPSi; de medida socioeducativa para Pedro e de sua internação
compulsória em comunidades terapêuticas; havia decisão de internação
de Talita para tratamento de dependência química, etc.
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Não havia, porém, nenhuma notificação quanto às omissões do
Estado. O SAICA “Novo Amanhecer” chegou a ficar sem sede de
novembro de 2012 a junho de 2013 e nem em relação a esta gravíssima
situação houve intervenção judicial.
Estas omissões não são obra do acaso, nem uma postura isolada
de submissão do magistrado ao executivo. Elas expressam a relação de
poderes no Brasil, país de capitalismo de tipo dependente, no qual as
mesmas elites e oligarquias impõem seus interesses a partir do próprio
Estado, havendo uma relação de subjugação do Judiciário ao executivo
(IANNI, 1984). Não podemos deixar de considerar que as altas carreiras
da burocracia estatal (como juízes e promotores) são majoritariamente
ocupadas por membros da burguesia, ou por pessoas a ela vinculadas,
havendo raras exceções. Por isso, por mais que a lei proteja as crianças,
o magistrado protege as personificações do capital e seus interesses.
e. Política de Educação
A política de educação é regida pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei nº 9.394, que divide a educação escolar em dois
níveis:
Art. 21º. A educação escolar compõe-se de:
I - educação básica, formada pela educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio;
II - educação superior.

Os sujeitos da história que acompanhamos frequentam
instituições da educação básica, cuja finalidade, segundo o Art. 22 da
mesma Lei, consiste em “desenvolver o educando, assegurar-lhe a
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e
fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.”
(BRASIL, 1996, p. 9). Estes são, mais uma vez, os direitos formalmente
reconhecidos.
A lei prevê a formação de cidadãos capazes de trabalhar e dar
prosseguimento a futuros estudos, numa formação vinculada à
constituição de força de trabalho apartada da esfera política e
acostumada com a exploração econômica. Tanto assim, que a escola
segue os horários rígidos da indústria, estabelece a posição das carteiras
de modo a tornar os estudantes agentes passivos do processo educativo,
redundando na maior semelhança da escola com um presídio do que
com um espaço libertário. Essa lógica burguesa que permeia a escola
sobre a subjetividade dos Silva, que jamais foram assimilados pelo
mercado formal de trabalho (e que foram esfaceladas pelas leis
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mercantis), fez com que na prática nenhum dos irmãos Silva concluísse
a educação básica.
f. Serviços de cultura, esporte e lazer
O ECA garante à criança, enquanto pessoa em desenvolvimento,
o acesso à cultura esporte, lazer, dentre outros.
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da
sociedade em geral e do poder público assegurar,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação,
ao
esporte,
ao
lazer,
à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária (BRASIL, 1990).

Para as crianças e adolescentes acolhidos, a única forma de
acesso à cultura e ao lazer é por meio de serviços públicos ou privados
em parceria com o poder público que ofertem essas atividades
gratuitamente, visto que não existe recurso que possa ser utilizado para
aulas particulares (de futebol, balé, basquete, caratê, etc.), tão comuns
entre crianças e adolescentes cujas famílias tenham condições
financeiras para tanto.
Se o primeiro desafio é encontrar no território do serviço de
acolhimento atividade de cultura e lazer gratuita que atendam aos
interesses dos acolhidos, o segundo desafio refere-se a sua adesão. Não
apenas pela dificuldade dos acolhidos se enquadrarem nas normas e
regras do grupo, como também pelo estigma que o acolhido carrega e a
forma como é tratado pelo grupo onde ele se insere: ora como bandido,
ora como coitado.
Embora no plano formal todas as crianças tenham direito à
cultura e lazer, apenas àqueles que podem ir ao mercado podem obter
cultura e lazer conforme seus interesses para desenvolver suas
capacidades. Para além disso, as crianças e os adolescentes precisam
enquadrar seus interesses aos serviços ofertados de forma gratuita que
muitas vezes são precários, descontínuos e, no geral, os acolhidos são
discriminados, fazendo com que eles não consigam aderir em longo
prazo. Em geral, o único espaço em que serão acolhidos e vistos como
iguais será nos becos e guetos onde a infância está perdida no crime
organizado, na dependência química e outras formas de vida
degradantes.
g. Previdência Social
A Previdência Social consiste num gesto de solidariedade da
classe trabalhadora num pacto de constituir um fundo público para dar
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proteção social ao trabalhador em momentos de perda da capacidade
laborativa (doença, velhice, maternidade, etc.). Tal direito não é
universal porque depende de adesão e contribuição que são
compulsórias aos raros trabalhadores formais latino-americanos e
voluntárias aos informais. Estes, além de não saber desta possibilidade e
de como fazer, no geral, não contribuem por não terem condições
financeiras.
Na situação concreta que analisamos, o problema de provimento
financeiro do lar era de responsabilidade de Sr. José que não conseguia
se manter, pois numa dada ocasião da vida, após perder a mãe e a esposa
e com a sua casa incendiada, ele não conseguia trabalhar por fazer uso
abusivo de álcool.
Ninguém está livre de num momento de desgraça não suportar
suas dores. Ocorre que há aqueles que possuem proteção social da
Previdência Social por serem empregados formais e os que estão na
informalidade. Os protegidos pelo INSS receberão o devido auxíliodoença e irão cuidar de sua saúde, conforme suas necessidades humanas,
até que se reabilite ao trabalho; já os desprotegidos terão o destino de Sr.
José: as cobranças, o sofrimento, a fome, o agravamento da condição de
vida de si e de sua família, conforme sua relação com o mercado.
Demonstramos, em linhas gerais, como a lei do mercado
contamina as respostas que a rede de serviços deu à condição concreta
de vida da Família Silva para demonstrar como o Estado burguês
responde à “questão social” de forma fragmentada e superficial,
mantendo intacta e naturalizada a exploração do trabalho. Como técnica
manipulatória, o Estado materializa direitos por políticas sociais
conforme necessidades do capital, enquanto coesiona politicamente a
totalidade da sociedade em torno do projeto burguês e dá a aparência de
que ele é realmente neutro. Este é o direito burguês que garante a “lei do
mais forte”.
Para Marx (apud LUKÁCS, 2013, p. 238), “O direito é apenas o
reconhecimento oficial do fato.” A determinação “o fato e seu
reconhecimento” expressa com exatidão a prioridade ontológica do
econômico: o direito consiste numa forma específica de espelhamento.
A expressão “reconhecimento” traz para primeiro plano seu caráter não
puramente teórico, não puramente contemplativo, mas precipuamente
prático, enunciando como deve ser a reação a um fato reconhecido,
quando nele está contido que tipo de por teleológico devem ocorrer aí.
Por isso, o direito é também uma forma de ideologia, porque dirige a
forma como os conflitos sociais são apreendidos e resolvidos.
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Compreendendo que a realidade concreta é a síntese de um
complexo causal que se codetermina, havendo alguns complexos
ontologicamente preponderantes, pode-se inferir que o direito é uma
categoria que perpassa tanto a base econômica (a otimização da extração
de mais-valia ordena as relações jurídicas), quanto a ideológica. Por
meio da burocracia das políticas sociais, artificialmente o Estado dirime
conflitos sociais ao fazer o recorte do público-alvo, instituir meios
artificiais de homogeneizar demandas diversas, despolitizar o processo
de busca e materialização de direitos na medida em que cada cidadão
passa a ter um processo individual junto ao Estado burguês, requerendo
dele os meios de satisfação de suas necessidades vistas de forma
individualizada, evitando a constituição da consciência de classe
(CARVALHO, 2011).
As políticas sociais, por meio de mecanismos burocráticos,
canalizam insatisfações, antecipam e evitam a luta política. Isso a partir
de formulários e documentos que prometem ao atendimento
individualizado da questão de cada cidadão, arrefecendo a luta dos
“debaixo”, afastando a ideia de tornar-se classe dominante, introduzindo
efeitos perversos, conforme Carvalho (2011):
- enfraquecimento da classe trabalhadora
enquanto sujeito político real;
- o esvaziamento progressivo do exercício da
cidadania;
- a substituição quase total da solidariedade
espontânea por um processo de solidariedade
mecânica emanada do Estado;
- a perda da visibilidade do homem enquanto ser
singular e social e, com isso, a perda de
referências para a transformação da sociedade;
- a voz das bases trabalhadoras, a voz do coletivo,
perdeu muito de sua importância à medida que um
processo ativo de negociações sociais passou a
operar via Estado e de forma corporativista.

As políticas sociais, por meio de sua burocracia estatal burguesa,
materializam e reforçam a cidadania passiva, típica da sociedade
burguesa aos trabalhadores, promovendo a naturalização da alienação do
comando do coletivo entregue às mãos do Estado.
Por meio destas ações, o Estado desempenha sua função de
reprodução do capital, não estando na superestrutura da sociedade,
porque faz parte da própria base material do capital (sua dimensão
política) contribuindo não apenas para a formação e consolidação das
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grandes estruturas de reprodução social, como também seu
funcionamento ininterrupto (MÉSZÁROS, 2011). Nesta função, as
políticas sociais, enquanto elementos de reforma do capital, socializam
riqueza social para gerir a satisfação de necessidades coletivas por
mecanismos oficiais que não ferem o núcleo do capital, ao contrário,
moldam a sua legalidade enquanto promovem coesão social ao sanar
parcialmente as necessidades dos trabalhadores.
O trabalho legal das reformas não tem nenhuma
força motriz própria, independente da revolução;
só se realizará em cada período histórico à
direcção que lhe foi impulsionada pela última
revolução[...] exclusivamente no quadro da forma
social originada pela última revolução.[...]”
(LUXEMBURGO, 2014, p. 26).

Por isso que, sob a hegemonia do capital, o núcleo socializante
das políticas sociais – enquanto mediação de segunda ordem do capital –
está amoldado pela forma específica do capital materializar os direitos
dos trabalhadores.
Mesmo enquanto recurso à parte do mercado para satisfação de
necessidades, conquistado pela luta dos trabalhadores, as políticas
sociais, além de promoverem a gestão acima do trabalhador, estão
contaminadas e nos contaminam com os objetivos fetichistas da
economia de mercado.
Esta é a própria estrutura do trabalho alienado da assistente social
que faz com que as profissionais objetivem seu trabalho de forma
invertida à sua subjetividade, o que a leva a se estranhar a si mesma, nas
pessoas que a cercam e no mundo que objetiva.
Isso porque quando as políticas sociais promovem a regulação
das necessidades humanas de forma reificada, fazem permeadas pelo
critério contábil quantitativo do dinheiro, desprezando os qualitativos,
próprios das necessidades humanas mais complexas que são
invisibilizadas pelas necessidades artificiais do capital (enxugar gastos,
tornar eficiente por meio de metas quantitativas, mercantilizar a
prestação de serviços, etc.).
As necessidades artificiais levam à naturalização dos fetiches e
preconceitos, que nos faz culpar os sujeitos por sua condição e aceitar
que se priorizem os negros nas prisões em detrimento das escolas, juros
de bancos em vez de hospitais, etc., fazendo com que as políticas sociais
não tenham condições de sanar as necessidades, repondo os
estranhamentos num patamar superior porque repõem as relações do
capital que os engendra. Segundo Mészáros (2009, p. 245), “Devemos

187
sempre ter em mente que o capital não é ‘mera coisa’, mas um modo
dinâmico de controle sociometabólico, com estrutura de comando
específica desenvolvida ao longo da história não apenas no terreno da
reprodução material, mas também política”.
Quanto maiores e mais intensas as contradições da reprodução do
capital, maiores as funções do Estado para manter o domínio do capital,
não apenas nas manifestações transparentes de domínio e violência, mas
também em ações de coesão social por mecanismos alheios ao
trabalhador denotando que seu caráter coletivo e genérico está em algo
além deles, alienados de si mesmos enquanto seres genéricos (IASI,
2011).
Tudo isso, segundo Dias (1997), foi configurando o que se
convencionou chamar de cidadania, enquanto base da nova dominação
social. Abstrata e genérica, ela busca, em princípio, incorporar tudo e
todos à nova realidade estatal, para o que era preciso que a esfera estatal
recobrisse toda a sociedade e os indivíduos que componham este Estado
enquanto cidadãos, embora a maioria seja de súditos praticamente sem
direitos. Quanto mais avança a crise do capital, maior se torna a
necessidade de haver súditos sem direitos para concentrar mais-valia e o
fundo público estatal no capital.
Por isso, por mais que os executores aprimorem suas técnicas, o
resultado do trabalho não chega à oferta de bem-estar via direitos no
patamar desejado, porque do ponto de vista da ontologia do ser social
(LUKÁCS, 2013), formas de regulação como as políticas sociais
assumem o papel de regulação concreta e socialmente necessária ao
capital, fazendo parte do ser-propriamente-assim da sociedade na qual
ela funciona. Precisamente por isso, sua fundamentação e aplicação
logicistas são apenas aparentes e ilusórias porque a constatação dos fatos
e seu ordenamento não estão comprometidos com a coerência da
dinâmica da realidade social para saná-las desde a causa, mas para a
perpetuação dos interesses da classe dominante de ordenar a práxis
social dentro de seu projeto societário (intensificando as causas do malestar social).
As políticas sociais fazem parte da constituição de várias formas
de Estado do capital, um elemento ídeo-político fundamental de
subordinação do homo legalis ao homo economicus, ou do cidadão ao
homem burguês, sendo o direito vivido – e aparato institucional e a
máquina burocrática do Estado amoldados – conforme as necessidades
do capital: o homo legalis vivencia seus direitos na medida em que o
homo economicus faz seus negócios (MÉSZÁROS, 2011).
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A base econômica que determina (não numa relação mecânica) o
direito é o dado ontológico primário na dinâmica estrutural das políticas
sociais no marco do capital. Buscaremos, então, demonstrar, a partir do
próximo tópico, a relação de fundo entre econômica e política social
analisando sua relação com a dinâmica da lei geral de acumulação
capitalista, analisando com maior acuidade seu papel de contratendência
de queda da taxa de lucro do capital.

3.2.2.
Políticas Sociais e seu
contratendência de queda da taxa de lucro

papel

econômico

de

A luta de classes de toda história humana é a luta pela
apropriação do trabalho excedente. Por meio do trabalho, segundo
Lukács (1979), o homem instaura na natureza (causalidade) ações
direcionadas por uma intencionalidade (teleologia) a partir das quais ele
cria produtos que suprem suas necessidades (valor-de-uso). Ocorre,
porém, que com o aumento da produtividade e a possível produção de
excedente, o homem passou a estabelecer trocas, passando o produto a
ter um valor-de-troca. Com o desenvolvimento das relações mercantis,
na sociedade capitalista – formação social mais complexa e de
sociabilidade mais desenvolvida já produzida pelo homem – as trocas se
intensificaram e o valor-de-troca se sobrepõe ao valor-de-uso: “Produz
valor-de-uso apenas por serem e enquanto forem substrato material,
detentores de valor-de-troca.” (MARX, 2002, p. 220).
Segundo o autor, a produção de valor-de-uso na sociedade
capitalista tem dois objetivos: produzir valor-de-uso que tenha valor-detroca e produzir uma mercadoria que tenha mais valor do que o conjunto
de mercadorias necessárias para produzi-la. O burguês quer produzir
uma mercadoria que, além de valor-de-uso, possua valor e não só valor,
mas valor excedente: tanto faz se o produto é o agrotóxico que gera
câncer, ou o remédio que o cura, o que importa ao capital é o valor de
troca que viabilize a apropriação de excedente, havendo a sobreposição
do trabalho abstrato sobre o concreto (MARX, 2011).
Descobre o autor que o contrato de trabalho celebrado entre dois
(formalmente) iguais, no qual o possuidor dos meios de produção paga
(salário) para a utilização da força de trabalho daqueles expropriados
dos meios de subsistência para produzir valor, não é uma relação
benéfica para ambas as partes. Esta produção de valor é feita para além
do necessário para a reprodução física e espiritual do trabalhador.
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Este excedente, que é expropriado do trabalhador (que fica
apenas com uma ínfima parte suficiente para sua reprodução) e
apropriado pelo capitalista, Marx (2002) denomina de mais-valia, cerne
da exploração do homem pelo homem na sociedade capitalista e que se
desdobra nas sequelas da “questão social”.
Daí vem a fórmula do capital: D-M-D´, sendo D` maior que D.
Ou seja, o capitalista possui um dinheiro D que ele investe na
mercadoria força de trabalho (M), a qual é a única mercadoria capaz de
produzir valor. Desta maneira, quando o capitalista vende a mercadoria
produzida com valor agregado cujo excedente ele se apropria, gera o D´
maior que D. A mais-valia apropriada pelo capitalista é valor produzido
num tempo de trabalho não pago ao trabalhador. Por isso, mais-valia
nada mais é que tempo de trabalho roubado. A tendência de expansão
ampliada do capital faz com que haja a necessidade de haver lucros
sempre ampliados, a cada ciclo do capital, ao ponto de, a partir de 2015,
1% da humanidade possuir mais riqueza do que os demais 99%33.
A necessidade de lucros ampliados leva à necessidade de
extração de mais-valia sempre ampliada, sendo este o cerne da luta de
classes entre trabalhador e capitalista. É uma luta de vida e morte entre o
capital e o trabalhador, pois quanto menor o salário que o capital paga
ao trabalhador, maior a mais-valia extraída. Nesta luta, existe a
tendência de concentrar capital nas mãos da burguesia, extraído da
classe trabalhadora que tende a se empobrecer.
Na luta por lucros e mercado, há a alteração da composição
orgânica do capital, pois o capital utiliza-se do incremento tecnológico
para reduzir o tempo socialmente necessário para a produção da
mercadoria34, de modo a reduzir seu preço para ganhar mercado, o que
significa o estrangulamento de seus concorrentes, havendo uma
tendência de centralização do capital e expansão de mercado que levou,
numa fase mais madura, a constituição de imensos oligopólios e a
constituição do imperialismo, a fase superior do capital (LÊNIN, 2014).
A mundialização do capital e a universalização das relações
mercantis levam a um processo de generalização do capital abstrato na
33

Dado da ONG britânica Oxfam, para subsidiar o Fórum Econômico Mundial.
Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br>.
34
Marx (2011) diferencia dois modos de extração de mais-valia. A extração de maisvalia absoluta, que consiste em ampliação do tempo não pago ao trabalhador por
meio da intensificação e extensão da jornada de trabalho, sem tocar na base
técnica; quanto à extração de mais-valia relativa, refere-se à maior quantidade de
tempo de trabalho não pago por meio do aprimoramento da base técnica do
trabalho.
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sociedade capitalista contemporânea (a partir dos interesses dos países
centrais), tendo em vista que a lei do valor organiza e regula a atividade
humana na sociedade capitalista. “A atividade do trabalho humano é
alienada por uma classe, apropriada por outra, congela-se em
mercadorias e é vendida num mercado sob a forma de valor.”
(PERMAN apud VALÊNCIA, 2009, p. 27).
Mas se o incremento tecnológico permitiu que setores
imperialistas dominassem mercados no mundo inteiro dando-lhes uma
aparente força invencível, Marx (2011) traz elementos para afirmar que
esta é uma força aparente, porque é erguida sobre uma base vulnerável.
O incremento produtivo sob a propriedade privada dos meios de
produção, trabalho alienado e objetivos fetichistas de lucros, sempre
ampliados, levam a outro desdobramento que rebate diretamente a base
econômica do capital: a tendência de queda da taxa de lucros, porque o
lucro nada mais é que mais-valia extraída do trabalhador, ou, em outras
palavras, tempo de trabalho não pago ao trabalhador.
O incremento da produtividade faz com que se produzam
mercadorias em um tempo menor, o que resulta em menos tempo de
trabalho a ser extraído por mercadoria, havendo, portanto, uma
compressão da mais-valia extraída por unidade de mercadoria. Isto faz
com que o tempo de giro das mercadorias precise ser cada vez mais
acelerado para compensar a tendência de queda da taxa de lucros,
necessidade esta que em tempos de crise do capital é contornada pela
obsolescência programada de mercadorias, criação de necessidades
artificiais, queima de capitais, etc.
Se por um lado o capital necessita ampliar mercado, de outro
precisa contrair os salários dos trabalhadores e centralizar capital dos
concorrentes, o que dificulta cada vez mais a ampliação de mercado e
compromete a saúde financeira de suas empresas. Existe a tendência de
se constituir um excedente econômico cada vez maior e que encontra
gradativamente maior dificuldade para se realizar, explodindo em crises
de superprodução.
Descobre Marx (2011) que este conjunto de contradições leva o
capital a crises cíclicas de superprodução, na qual o capital não
consegue encontrar mercadorias para investir seu excedente e extrair
dinheiro acrescido, não alcançando o índice de lucros necessário à
sanidade econômica de suas empresas, o que resulta em períodos de
crises. A cada crise do capital que vivenciamos sem romper com ele, o
resultado final será sempre (e de forma cada vez mais ampliada) o
empobrecimento da classe trabalhadora de um lado e a centralização de
capital, destruindo os capitais menores e aumentando o dinheiro e poder
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dos oligopólios35; ao mesmo tempo repõe também, de forma ampliada,
as contradições inerentes ao capital.
Explica Harvey (1992) que a crise de 1929, enquanto crise de
superprodução, era oriunda da falta de demanda, falta de consumidores
que viabilizassem a realização da massa de capital necessário ao grau de
desenvolvimento produtivo da época. Nesse período, a saída para a crise
foi buscada no setor produtivo: era necessário gerar consumo para gerar
lucro.
A solução no setor produtivo foi a organização fordista da
produção, levando ao controle rigoroso do trabalho em linhas de
montagem de alta produtividade, aliada a bons salários e tempo livre
para o consumo. Além dessas mudanças, diante da crise de
superprodução do capital, as medidas tomadas para seu enfrentamento
foram:
1. Manutenção das qualidades anárquicas do mercado de fixação
de preços, de modo que eles possam tanto queimar capital –
reduzindo preços abaixo do valor real até quebrar sua
concorrência – quanto, ao possuir o monopólio do mercado,
instituir preços muito acima do valor real;
2. Controle sobre a força de trabalho num sentido psicossocial,
reproduzindo o ideário burguês e seu fetiche da mercadoria –
35

Segundo Lênin (2014), os anos de 1860-1870 foram o ponto culminante do
desenvolvimento da concorrência. A primeira crise de superprodução capitalista
em que cartéis aparecem, e são compreendidos como fenômenos passageiros, foi
em 1873. Já na crise de 1900-1903, os cartéis passam a ser e nova base econômica
do capital, chegando ao imperialismo – a fase superior do capital. O capital se
transforma num sistema universal de subjugação colonial e de estrangulamento
financeiro de imensa maioria do planeta por um punhado de países avançados
(LÊNIN, 2014) por monopolizar meios de produção, trabalhadores, fontes de
matéria-prima, fundos de capital produtivo e financeiro. No mercado mundial, o
Brasil se insere de forma subalterna aos interesses imperialistas, enquanto país de
capitalismo dependente. Fornecedor de commodities barateadas pela
superexploração do trabalho, oportuniza aos países centrais o barateamento de
investimento em capital fixo ao oferecer matéria-prima barata; e a redução de
investimento em capital variável por meio da oferta de bens de consumo
(igualmente barateados pela superexploração de nosso trabalho) que compõe o
valor do salário dos trabalhadores dos países centrais. Assim, o imperialismo
sempre coloca nossa economia para servir de mecanismo de contratendência de
queda da taxa de seus lucros. A partir do Golpe de 2016, as reformas de Temer
demonstram que retomaremos relações de trabalho similares à escravidão,
constituindo uma sociabilidade exploradora, autoritária e atrasada, tal como no
Brasil colonial.
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confusão da realização pessoal com prestígio social adquirido
por meio do consumo de determinados tipos de mercadoria e
serviços –, impondo necessidades artificiais aos cidadãosconsumidores apassivados;
3. Controle macrossocial mediante funções cada vez mais
complexas do Estado – funções ao Estado – (HARVEY, 1992).
Daí a junção entre fordismo (com forte controle do setor
produtivo) e keynisianismo (para o controle macrossocial) para
estabelecer, por meio de medidas extraeconômicas, alguma
conexão dialética entre produção, consumo e necessidade
(MÉSZÁROS, 2009);
4. Desvalorização das mercadorias, como a obsolescência
programada das mercadorias, a queima de estoques, ou a
reconstrução de países devastados pela II Guerra (o que deu
sustentação às décadas de crescimento econômico sob a
vigência do regime fordista/keynisiano).
Nas décadas de ouro do capital, a crise de superprodução foi
contornada pelo fordismo/keynisianismo que, por meio de forte
incentivo estatal, conseguiu promover um período de relativo equilíbrio
entre lucros e consumo (idem, 1992), graças a novas funções assumidas
pelo Estado para promover via externa ao capital alguma relação entre
produção, consumo e necessidade (MÉSZÁROS, 2009).
O pleno emprego e as políticas sociais que compuseram o Estado
de bem-estar social na Europa36 constituem este rol de medidas de
fomento ao consumo, servindo para reduzir o tempo de giro do capital
ao subsidiar o consumo e reduzir o custo da força de trabalho para o
capital.
Nesta dinâmica, o fundo público, tencionado pela contradição
entre socialização da produção e apropriação privada do produto do
trabalho social, utiliza-se parte da mais-valia socialmente produzida para
sustentar, num processo dialético, a reprodução do capital e da força de
trabalho, socializando os custos da produção e agilizando os processos
de realização da mais-valia (BEHRING, 2012).
36

O Brasil, enquanto país de capitalismo dependente fundado a partir da
superexploração do trabalho, jamais contou, nem contará, com Estado de bemestar social, ou pleno emprego porque nossa sociabilidade se funda a partir do
trabalho superexplorado para suprir as necessidades dos países centrais. Enquanto
estivermos sob a dominação imperialista, teremos nosso fundo público tomado
pelos bancos internacionais e nossa condição de trabalho precarizada,
inviabilizando condições de proteção social.
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Cresce a relevância do fundo público, constituído por parte da
mais-valia extraída pelo capital e revertida ao Estado na forma de
tributos e contribuições. Bem como do tempo socialmente necessário do
trabalhador, ou seu salário, sobretudo pelos impostos que incidem sobre
o consumo. Ambos saem do trabalhador, mas uma parte havia sido
apropriada pelo capitalista e outra parte compunha o meio de
subsistência do trabalhador.
Behring (2012, p. 53), citando Oliveira, afirma a diferença cabal
que o fundo público passa a desempenhar a partir das contradições do
capital monopolista: “[...] no capitalismo concorrencial, o fundo público
comparecia como um elemento à posteriori; já no capitalismo
contemporâneo, ‘a formação da taxa de lucro passa pelo fundo público,
o que o torna um componente estrutural insubstituível.”
Até mesmo a satisfação das necessidades do trabalhador é
perpassada, dentro dos marcos do capital, por sua necessidade de
expansão de lucros. Assim, as políticas sociais, ao mesmo tempo em
que, enquanto mecanismo ideológico, forjaram uma faceta humanista do
capital e ao Estado burguês, que zelou com especial cuidado enquanto
havia o mundo socialista como alternativa, serviram também de fomento
econômico ao capital.
Assim, não foi por qualquer faceta humanista que se constituiu o
Estado de bem-estar social nos países centrais no marco do capital.
Antes, foi pela necessidade de medidas de fomento ao consumo –
enquanto mecanismo de contratendência de queda da taxa de lucros do
capital – que o Estado de bem-estar se ergueu ao lado do fordismo com
funções protetivas do Estado ao trabalhador, enquanto mecanismo
econômico de redução do tempo de giro do capital como mais um
mecanismo paliativo de enfrentamento da crise de superprodução (e da
alternativa socialista) pelo fomento ao consumo, ao mesmo tempo no
plano ideológico obscurece a relação capital-trabalho.
Muito embora o modelo fordista/keynisiano tenha dado décadas
de estabilidade ao capital, permitindo ao trabalhador um longo sonho
com o capitalismo humanizado, as leis que regem a sua dinâmica
prosseguiram agindo e, no fim da década de 1960, o capital dá indícios
de uma nova crise de superprodução que se deflagra a partir da década
de 1970, que alguns marxistas compreendem enquanto crise estrutural
do capital (MANDEL, 1985).
Segundo o autor, isso acontece porque nesta fase do capitalismo
se desenvolve uma supercapitalização crescente, ou seja, cresce a
quantidade de capital não valorizável que só pode conseguir uma
valorização temporária pela intervenção direta do Estado, “um número
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crescente de ramos da indústria depende exclusivamente dos contratos
estatais para a sua sobrevivência.” (MANDEL, 1985, p. 401). Grande
número de empresas só sobrevive à custa de subsídios estatais diretos e
indiretos; apesar de possuírem capital, as condições de valorização do
capital se deterioraram tanto que as empresas não assumem negócios
cuja lucratividade não seja garantida pelo Estado.
Esta crise inaugura um período de declínio do capital que irá
reconfigurar o Estado, as políticas sociais e os direitos. A partir da
década de 1970, o modelo fordismo/keynisianismo entra em crise,
chegando num grau tão alto de saturação da concentração e
centralização de capital, que a solução paliativa será sua expansão para a
esfera fictícia (HARVEY, 1992), cada vez mais descolada da economia
real.
O capital fictício entra em confronto direto com a rigidez do
modelo de acumulação fordista e se apoia na flexibilidade do processo
de trabalho, dos mercados, dos produtos e dos padrões de consumo. É
um dinheiro que não tem lastro e modifica a relação espaço-temporal,
especulando com mais-valia presente e futura, de todas as regiões do
planeta.
Explica Harvey (1992) que a tendência à superprodução é
ineliminável ao capital e para contê-la, absorvê-la ou administrá-la e não
ameaçar a ordem existem alguns mecanismos. Para superar a crise de
1929, o capital já havia se utilizado de diversos mecanismos que
citamos. Além desses, o capital fetiche passa a ser o cerne desta solução
paliativa à superprodução por promover o deslocamento espaçotemporal para absorvê-lo parcialmente.
O capital fictício se vincula a um tipo de acumulação flexível que
prima por diversos mecanismos para burlar a tendência de queda da taxa
de lucros dos negócios dos grandes monopólios. Para tanto, utiliza-se do
deslocamento espacial que se torna possível pelo desenvolvimento e
barateamento dos meios de transporte e comunicação, transformando
toda a superfície do globo um imenso mercado por onde se deslocar para
encontrar as melhores condições de extração de mais-valia. Os baixos
salários e as extensas jornadas de trabalho da América Latina e Ásia
permitiram que empresas se deslocassem dos países centrais (onde os
salários são maiores e as jornadas de trabalho menores) a estas regiões,
se utilizando da extração de mais-valia absoluta. Por outro lado, quando
os países centrais instalam seu maquinário moderno em países que não
contam com esta tecnologia, extraem maior mais-valia relativa em
relação aos concorrentes (idem, 1992).
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Além de poder circular livremente por todo o globo terrestre de
um extremo ao outro do planeta num clique, a característica própria do
capital-fetiche é a de promover o deslocamento temporal: burlando os
limites presentes do mercado, o capital fictício é um dinheiro sem lastro
que permite especular sobre a mais-valia do presente e futuro, tornando
possível absorver parte do excedente do presente em ações que
comprometem mais-valia futura em jogatinas especulativas que fazem
com que as expectativas de lucro sejam muito maiores do que o
tamanho da economia real. De tempos em tempos, o dinheiro
especulado não consegue seu lastro na economia real e neste choque
explodem crises conjunturais cada vez mais intensas.
Quanto ao deslocamento do tempo, o fordismo o promoveu
quando se utilizou de inúmeros mecanismos de fomento ao consumo,
inclusive as políticas sociais, reduzindo o tempo de giro do capital. Nada
disso será descartado. A isso se soma o paliativo do capital financeiro.
No campo produtivo, reestruturou as relações de trabalho a um
modelo flexível em que se eliminam direitos do trabalhador e
precarizam as relações contratuais para torná-lo uma mão de obra mais
barata e adaptável às flexíveis formas de produção (contratações
parciais, por tempo de trabalho, sem direitos, etc.37).
Neste período de declínio do capital, as relações tendem a se
barbarizar, já que a tendência é a generalização da classe trabalhadora ao
tipo de superpopulação mais precarizada, tornando-se superpopulação
estagnada se houver sorte, caso contrário, cai-se na indigência38.
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Segundo Harvey (1992), o mercado de trabalho na acumulação flexível se divide
em dois: um núcleo de trabalhadores formalmente contratados em tempo integral e
protegidos por direitos sociais, que tende a ser cada vez mais reduzido; e o grupo
dos flexíveis, que também se divide em dois: um de contratação formal e alguns
direitos sociais, porém salários achatados e rotativos pela falta de especificidade de
qualificação exigida pela função e a ampla disponibilidade de mão de obra. Há
ainda um segundo grupo, mais precário, composto por subempregados, contratados
por tempo parcial, com contratos por tempo determinado, sem proteção social e
com baixos salários. No Brasil, após a aprovação da reforma trabalhista, este
último tipo de relação de trabalho será a regra.
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Marx (2011) diferencia três segmentos de superpopulação relativa: a. a flutuante,
que ora está inserido no mercado de trabalho, ora está desempregado, mas logo é
reabsorvido; b. latente, que vivencia condições precárias de emprego e vida,
aguardando condições propícias para migrar a outras fileiras proletárias, aceitando
salários rebaixados (o autor dá o exemplo dos trabalhadores rurais); c. estagnada,
composta por trabalhadores em condição totalmente irregular. Abaixo destes,
apenas os indigentes, órfãos, degradados e inaptos a trabalhar.
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Para manter em vigência uma sociedade em que 1% da população
detém mais da metade da riqueza mundial, há que se manter um cultural
e ideológico irracional e imediatista. Harvey (1992) irá demonstrar que a
organização do trabalho flexível (a partir da ditadura dos grandes
oligopólios financeiros) gera um novo tipo de vida e padrão de sentir o
mundo: efêmero, multifacetado – o padrão psicológico da esquizofrenia.
Esta forma de vida propicia o surgimento da cultura pós-moderna que
enxerga as multifaces do real de forma desconexa, desprezando qualquer
perspectiva de totalidade (já que pensar a totalidade pode levar a uma
perigosa crítica radical).
O neoliberalismo passa a ser o discurso ideológico vendido como
a lógica absoluta, o único rumo a ser seguido para salvaguardar a todos
da crise quando, na verdade, o que busca é o salvamento do capital. No
neoliberalismo há imensa liberdade do capital em detrimento à liberdade
do trabalho. Tal fenômeno possibilita à concorrência um caráter
mundializado no qual e pelo qual o capital assume função totalizadora,
mostrando-se um modo de controle sociometabólico fundamentalmente
incontrolável –“estrutura ‘totalizadora’ de controle à qual tudo o mais,
inclusive os seres humanos, deve se ajustar, e assim provar sua
viabilidade produtiva ou perecer, caso não consiga se adaptar”
(MÉSZÁROS apud TAVARES, ano, p. 11).
O núcleo central desta estrutura totalizadora, em tempos de
capital fetiche, determina um radical redesenho nas políticas sociais.
Hayek (2010), mentor do neoliberalismo, deixa claro seu alvo concreto:
o “solidarismo” planejado que substancia o Estado de bem-estar social.
Segundo ele, o planejamento restringe a liberdade e qualquer restrição à
liberdade reduz a segurança de todos. Para ele, a concorrência já provou
ser o melhor método pelo qual nossas atividades podem ajustar-se sem a
intervenção coercitiva e arbitrária da autoridade (desconsiderando
totalmente as arbitrariedades das leis de mercado).
Sem abrir mão da prioridade do mercado e insistindo na
necessidade de uma reserva de trabalhadores desempregados e na
funcionalidade de salários desiguais, reconhece, porém, o desemprego
como problema que deve ser acompanhado e vê a necessidade do Estado
assumir um sistema de serviços sociais, desde que eles não tornem
ineficaz a concorrência de vastos setores da vida econômica. Tais
exceções, no entanto, não implicam qualquer barreira à expansão do
capital. Ao contrário, o capital nunca teve tanta força.
Assim, tal como no liberalismo, o neoliberalismo defende um
Estado limitado (no investimento em políticas sociais, mas expandido às
funções requeridas pelo capital), o privilégio do mercado e a clara noção
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antropológica individualista do indivíduo como sendo essencialmente o
proprietário de sua própria pessoa e de suas próprias capacidades, nada
devendo à sociedade por elas. O argumento é o de que quanto maior a
competitividade, maior a produtividade e a satisfação das necessidades
dos indivíduos. Assim, a humanidade tem tentado viver, cada um por si.
O discurso ideológico tem servido para justificar e conformar as
transformações necessárias ao grande capital nas políticas sociais. O
capital fictício estrangula o investimento, degrada sua qualidade e se
atribui ao caráter público da administração a precariedade. A ideologia
neoliberal difama o Estado como ineficiente, moroso, perdulário,
criando terreno para transferir os setores rentáveis ao mercado,
terceirizando através de parcerias público-privadas tudo que “onere o
Estado” (políticas sociais), bem como transferindo a empresas todos os
setores que forem rentáveis.
A precarização da saúde pública, do ensino, da previdência
social, entre outros, são mecanismos de abertura de mercado, já que a
ineficiência dos serviços públicos (tão propalada pelo discurso
neoliberal e promovida propositalmente pelos gestores) faz com que
aqueles que tenham condições, comprem por serviços mais qualificados
e o serviço público (mesmo aqueles com previsão de universalidade,
como o SUS) tornam-se serviços precários para atendimento de
cidadãos de segunda classe.
É desta forma que se cria um enorme nicho de mercado da
previdência privada, do ensino superior, da saúde privada, da construção
civil, etc. (dominados por imensos oligopólios), enquanto enreda o
cidadão atomizado no rol da exploração do capital fetiche com sua maisvalia futura comprometida em linhas de financiamento.
Mais que isso, além do Estado sucatear serviços de modo a se
retirar da cobertura de alguns atendimentos, há ainda a situação de usar
recursos públicos para garantir mercado ao setor privado, como no caso
do Programa Universidade para Todos (PROUNI)39. Então se utiliza do
fundo público para a mudança da partilha de mais-valia – que constitui o
fundo público (BEHRING, 2012). Por isso, prioriza-se a celebração das
parcerias público-privadas.
O valor de uso vendido nas terceirizações é justamente o serviço
previsto legalmente, conquistado a duras penas pela luta dos
trabalhadores para que supra necessidades humanas. Enquanto é o
próprio Estado (burguês) o executor, não há a extração de mais-valia.
39

Programa Federal instituído pela Lei n° 11.096/05, que usa o fundo público para
custear bolsas nas universidades privadas.
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Quando o serviço é terceirizado, então existe um patrão que irá
intermediar a contratação e se beneficiar, extraindo lucro na medida em
que precarizam os vínculos empregatícios dos profissionais executores
e, por consequência, do próprio serviço prestado.
Como todo lucro, ele advém da exploração dos trabalhadores.
Enquanto a execução direta pelo poder público redundaria em
contratação de profissional efetivo com remuneração maior que a do
terceiro setor e com previsão de plano de cargos e salários; a
terceirização significa a precarização do contrato de trabalho na qual se
achata a remuneração e se extingue plano de cargos e salários, licenças e
outros benefícios, sem que isto redunde em barateamento do serviço.
A instabilidade de vínculo serve também ao controle ideológico.
O caráter efetivo da relação contratual de emprego permite aos
profissionais maior autonomia para fazer enfrentamentos dentro de uma
perspectiva ético-política emancipatória do que em empregos
terceirizados nos quais há a viabilidade de demissão a qualquer
momento.
Fora isto, o fantasma do desemprego pela instabilidade do
vínculo empregatício permite a intensificação do trabalho: a cada
momento que o dono da empresa que intermedeia o serviço terceirizado
quiser ampliar seus lucros, ele demite profissionais e não os repõe,
obrigando aqueles que permaneceram empregados a trabalharem por
eles próprios e por quem foi demitido (ainda sob a ameaça de demissão).
A precarização do trabalhador leva à precarização do serviço, mas,
contaminado pela lógica quantitativa financeira, a maior preocupação
das personificações do capital é financeira e não humana.
Quando tratamos os serviços via intervenção direta do Estado
constituindo aparatos públicos e estatais para garantir as necessidades do
trabalhador, então o fundo público está sendo executado a serviço das
necessidades sociais coletivas, enquanto direito. Quando o serviço é
intermediado por terceirizações (parcerias público-privadas com OSs,
ONGs, etc.) ou diretamente pelo setor privado (clínicas particulares,
ensino privado, etc.), a gana mercantil por lucros faz com que esses se
sobreponham aos interesses humanos, de modo que inviabiliza (o
serviço) de sanar as necessidades humanas pelos simples fato de serem
mercadorias.
É por isso que o aumento de investimento não tem significado
melhores serviços aos cidadãos na materialização de seus direitos
(satisfazendo suas necessidades), na promoção da democracia, muito
menos na construção do protagonismo político dos trabalhadores. Em
oposição, significa maiores lucros a empresários que financiam seus
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grupos políticos para garantirem a perpetuação de seus bons negócios,
enquanto sucateiam os direitos do trabalhador.
É desta depreciação do trabalhador que advirá o lucro do
empresário do ramo das terceirizações que ocorrem com serviços
inteiros (como hospitais privatizados, instituições de ensino superior,
etc.) ou, quando se trata de terceirizações das atividades-meio,
degradam-se as condições de trabalho dos setores mais subalternizados
da burocracia estatal – tais como agentes de serviços gerais, agentes
penitenciários, professores, etc. –, mas que, conforme a crise se
aprofunda, tende a abranger outras categorias profissionais, mantendo
estável apenas o núcleo operacionalizador do comitê executivo da
burguesia.
Isto porque, diferentemente de qualquer outra crise, esta está
levando à profunda mudança na estrutura do emprego e da organização
do trabalho. Segundo Bhering (2009), a tendência mundial é de aumento
das terceirizações, informalidade, prestação de serviços, destruição de
postos de trabalho na indústria e campo e ligeiro crescimento no setor de
serviços. Quanto aos serviços públicos, tendem a ser fomentados por
organismos internacionais focalizados no combate à pobreza, por meio
de política de transferência de renda – ao invés da política de geração de
empregos e direitos viabilizados pela oferta direta de serviços públicos.
Assim, assistiremos, até mesmo no seio da burocracia estatal, a
precarização das relações de trabalho com a generalização da
terceirização, sobretudo nos seus setores mais proletarizados, como os
executores terminais de políticas sociais.
A lógica mercantil constitui, portanto, uma tendência de se
investir o mínimo para se ofertar serviços sociais públicos, sobretudo em
países latino-americanos que nunca tiveram – nem terão nos marcos do
capital – estado de bem-estar social ou tradição democrática. E o pouco
recurso que chega para as políticas sociais tende a ser executado
permeado por interesses imediatos e mediatos do capital. Porém, a gana
por lucros promove movimentos contraditórios: ao mesmo tempo,
aumenta seu poder, inclusive sobre os serviços sociais, levando até
mesmo neste tipo de serviço sua fonte de mais-valia – tornando-se,
portanto, um trabalho produtivo que proletariza os trabalhadores; por
outro lado, são os proletários que criam valor de uso novo que assume
valor de troca e viabiliza o lucro burguês e seu poder. Caso estes
trabalhadores cruzem os braços, eles afetam diretamente o capital,
diferentemente dos trabalhadores que atuam no seio do Estado
exclusivamente na reprodução social.
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Além da terceirização, outra tendência é a substituição da
prestação de serviços pela monetarização dos benefícios, tornando-se, ao
mesmo tempo, assistência ao cidadão e investimento na circulação de
mercadorias e uma parte do benefício volta ao Estado na forma de
taxações (como o imposto sobre consumo). Assim, conforme aponta
Motta40 (2011, p. 111), “[...] a monetarização da política social tende a
ser mais uma política econômica com efeito social pela ampliação das
condições de consumo”.
Em tempos de crise estrutural do capital, as políticas sociais
materializadas por diferentes serviços também representam um nicho de
mercado próspero e rentável fomentado e apropriado pela burguesia (o
de gestão da barbárie). E existe uma excelente vantagem neste negócio!
Para as políticas sociais, a contradição entre produção socializada e
apropriação privada – que representa a crise de superprodução – leva a
uma crescente pressão por socialização da riqueza, elevando as
demandas por serviços públicos que o Estado, para se legitimar e
administrar a barbárie, precisa dar resposta.
O Estado dá a resposta da forma mais rentável ou favorável
possível à burguesia por meio de terceirizações e parcerias públicoprivadas, constituindo-se em um nicho de mercado em expansão, com
um facilitador à realização de lucros. Enquanto as empresas precisam
primar pela qualidade de suas mercadorias e serviços para não perderem
mercado para a concorrência, as políticas sociais, por outro lado, devido
ao fato histórico de serem políticas pobres a cidadãos miseráveis, não
precisam chegar a nenhum padrão ótimo de funcionamento,
configurando-se enquanto meras vitrines que dão a impressão de
atendimento. Este panorama cria o que Sposati (2011) chama de
inclusão excludente: reconhece-se que o usuário é sujeito de direitos no
momento em que ele é incluído em serviços públicos de péssima
qualidade, por meio de um processo imputador de uma ressocialização
virulenta junto à realidade, excluindo o cidadão atendido pela política
enquanto cidadão.
Tendo em vista que o Estado detém o monopólio da execução de
serviços públicos (é ele legitimado enquanto agente neutro que media
conflitos) para perpetuarem-se neste mercado, os empresários precisam
40

Embora saibamos que esta autora não arvora sua produção a partir da crítica
radical ao trabalho sob viés lukácsiano, é inegável que ela apreende uma nova
forma de ser dos serviços sociais sob os interesses do capital financeiro e, por isso,
a utilizamos neste nosso esforço de abordar a forma de ser das políticas sociais
para o século XXI.
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apenas garantir que alguns de seus representantes se elejam, problema
este que também é muitas vezes sanado com o próprio fundo público.
Numa coligação política, quando os diversos partidos disputam os
diferentes ministérios e secretarias, não o fazem pela finalidade social
que tais órgãos possuem e sua vinculação com algum projeto societário
que os partidos possuam; o que são disputados são seus recursos para a
satisfação de projetos particulares de enriquecimento e perpetuação de
poder.
As terceirizações também servem para a perpetuação da
dominação política para além do caixa dois: quando o poder público
executa diretamente o serviço, a força de trabalho é arregimentada via
concurso público. No caso das terceirizações, essas sempre são
mediadas por empresas ou entidades que possuem seu representante no
governo. Assim, tende-se a apenas manter empregados aqueles que
foram cabos eleitorais ou que se proponham a votar em seus candidatos,
promovendo o cerceamento ideológico dos trabalhadores, garantindo a
eleição de seus representantes (alguns candidatos nem fazem campanha,
pois sabem que o número de funcionários de suas empresas já é o
suficiente para reconduzi-los ao próximo mandato).
É por isso que afirmamos que o orçamento público, bem como
sua execução – muito embora apareça enquanto questão técnica –, é
definido em mesas de negócios tendo os lucros como finalidade última,
apesar da legislação prever conselhos deliberativos, composto por
representantes dos profissionais e usuários das políticas sociais
primando pela satisfação de necessidades humanas.
Os neoliberais, portanto, não são contra as políticas sociais: eles
apenas defendem que até mesmo elas perpassem pelo mercado e o
reforcem. E assim tem sido feito pelas parcerias público-privadas, pelas
terceirizações e privatizações. No neoliberalismo, as políticas sociais
não perdem seu papel de fomento ao consumo, subsídio a salários e
encurtamento do tempo de giro do capital.
O que muda agora é que aqueles serviços que podem ser
mercantilizados serão: ao invés de investir em maquinários e
equipamentos, os gestores do SUS preferem celebrar convênio com
clínicas privadas; ao invés de ampliar o número de vagas nas
universidades públicas, prefere-se criar linhas de financiamento como o
FIES (Fundo de Financiamento Estudantil, Lei nº 10.260/2001) ou
bolsas com recursos públicos para manter vagas privadas, como o
Prouni (Programa Universidade para Todos, Lei n° 11.096/2005); no
lugar da construção e distribuição de habitações pelo Estado, ele cria o
“Minha casa, minha vida” (Lei nº 11.977/2009), que nada mais é que
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condições facilitadas de financiamento habitacional para que grandes
empreiteiras vendam sua produção a preços exorbitantes. Até mesmo
para a fome, os bancos estão presentes na solução dada: entrega-se um
cartão bancário com um saldo irrisório só para que a família não morra
de fome (programa Bolsa Família, Lei nº 10.836/2004).
Vivemos num período de ditadura financeira e esta tirania é
exercida em diversas áreas da vida, sendo o cerne explicativo da
subsunção das políticas sociais ao capital.
[...] trata-se de uma política social para este
mundo: longe do sentido de solidariedade, pacto
social e reforma democrática redistributiva,
embutidos na ideia beveridgeana e socialdemocrata de seguridade social. Temos agora a
conjugação de políticas seletivas e focalizadas
para a ‘horda’ – o que alguns autores têm
chamado de assistencialização das políticas
sociais – combinadas à transformação em
mercadoria de determinados serviços, pela via da
privatização, voltados aos que podem pagar,
aprofundando uma dualização da política social
[...] (BEHRING, 2012, p. 47-48).

Para Iamamoto (2008), a mundialização financeira, sob diferentes
vias de efetivação, unifica dentro do mesmo movimento processos que
vem sendo tratados isoladamente e explica os movimentos da subsunção
das políticas sociais ao capital, conforme já abordamos, tais como:
 Na esfera política, a reforma do Estado, cinicamente, apenas
reconhece enquanto intervenção estatal a de socorro a bancos e
empresas para assegurar produção e consumo, longe de medidas
regulacionistas, como no Estado de bem-estar social, trata-se de
adoção de medidas de investimento que favorece empresas e o
sistema financeiro (BHERING, 2009);
 Na esfera econômica e do trabalho, a reestruturação
produtiva que leva à precarização do trabalho em todas as
esferas;
 Na cultura, a ideologia neoliberal e concepções pósmodernas que, entre outros, escamoteiam o Estado enquanto
enaltecem a esfera privada e buscam a obscurecer a luta de
classes e a lei do valor;
 Quanto à “questão social”, a reduz a processos de integração
social, geralmente circunscritos a dilemas de eficácia de gestão
(IAMAMOTO, 2008).
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A autora justifica que estes elementos são interligados pelo
capital financeiro que “[...] integra na expansão monopolista, processos
econômicos, políticos, ideológicos, que alimentam o crescente
movimento de valorização do capital, realizando a subsunção real da
sociedade ao capital” (IAMAMOTO, 2008, p. 114).
Todos estes elementos oriundos do capital financeiro têm
repercussão nas políticas sociais que aparecem em sua execução
subvertida de sua origem socializante. Funcionam como mecanismos
econômicos de contratendência de queda da taxa de lucros enquanto
distribuem um mínimo de riqueza social de forma alienante, mediada
por instituições e ações que reproduzem a realidade fetichizadas – com o
trabalhador cada vez mais alheio ao comando do coletivo, tornando-se
cidadão via mercado, apartado da esfera política (ABREU, 2008); um
trabalhador alheio à compreensão do mundo, percebendo-o em
conformidade com o senso comum constituído pela ideologia
dominante.
Pelo exposto, é possível concluir que as políticas sociais
instituídas pelos governos do PT sofrem a reestruturação neoliberal que
vinha se gestando na década de 1990 no Brasil e o suposto bem-estar
que o governo do PT ofertou à classe trabalhadora é perpassado
justamente pelos banqueiros que geram todo mal-estar econômico e
social, denotando que algo está errado.
Quando banqueiros passam a ser os intermediadores do
enfrentamento da “questão social” e o exercício da cidadania passa a ser
o consumo privado de cada indivíduo via dinheiro e suas relações
impessoais, então, ao mesmo tempo, a classe trabalhadora se apassiva,
aburguesa suas mentes e modo de vida e passa a viver apenas a esfera da
vida e da consciência individual. O PT serviu para dar um golpe
profundo na organização da classe trabalhadora brasileira41.
Então é preciso olhar com criticidade aos fundos públicos que
passam a ser fundamentais para a sobrevida dos negócios do grande
capital. Muito embora a própria execução das políticas sociais seja
permeada pelos interesses burgueses e a dinâmica de autoexpansão do
capital, seria um imenso engano pensar que o capital adotaria o massivo
investimento nelas como meio de alavancar a economia. Há outros
41

Que de tanto aburguesada se convenceu de que poderia tolerar e até apoiar um
golpe da direita por crer-se pequeno-burguesa e, portanto, também beneficiada; e
de outro lado nos deixou sem capacidade de articulação de resposta nas ruas do
país. Não conseguimos fazer frente ao golpe, nem a destruição dos direitos sociais
e políticos.
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negócios muito mais rentáveis e com retorno mais rápido, como a
indústria de armamentos, ou o tráfico de drogas e que, de quebra,
contribuem para a degradação moral e intelectual dos trabalhadores,
tornando-nos mais manipuláveis42.
Porém, o negócio mais certo e lucrativo e que prescinde de
investimento em capital fixo ou variável é o da dívida pública, que a
partir da hegemonia do capital fetiche passa a ser o mais poderoso
instrumento de dominação política e econômica moderno do
imperialismo aos países dependentes.
Marx já chamava a atenção para a dívida pública enquanto
medida de acumulação primitiva:
A dívida pública converte-se numa das alavancas
mais poderosas de acumulação primitiva. Como
uma varinha de condão, ela dota o dinheiro de
capacidade criadora, transformando-o em capital,
sem ser necessário que o dono se exponha aos
aborrecimentos e riscos inseparáveis das
aplicações industriais e mesmo usuária. Os
credores do Estado nada dão, na realidade, pois a
soma emprestada converte-se em títulos da dívida
pública facilmente transferíveis, que continuam a
funcionar em suas mãos como se fossem dinheiro.
A dívida pública criou uma classe de capitalistas
ociosos, enriqueceu, de improviso, os agentes
financeiros que servem de intermediários entre o
governo e a nação [...] (MARX, 2011, p. 868)43.

Conforme o capital se modernizou e os bancos tomaram a
centralidade da economia, o papel da dívida pública vai tomando
centralidade na subjugação entre países imperialistas e dependentes.
Lênin (2014) nos mostra que na transição do século XIX para XX, a
42

Conforme Mészaros (2009) explica, em relação à indústria bélica, que numa lógica
de produção destrutiva e de consumo destrutivo, faz de materiais como o metal
artefato tão perecível como balas e bombas, uma mercadoria de curto tempo de
giro, grande poder destrutivo e de dominação política.
43
Na continuação do texto, Marx (2011) chama a atenção que o sistema da dívida
pública se apoia na receita pública que precisa cobrir os juros e demais pagamentos
anuais, tornando necessária a modernização do sistema tributário, de modo a recair
mais pesadamente sobre os meios de subsistência mais necessários, encarecendoos, desonerando a propriedade e o lucro. Neste sentido, o Brasil que já não taxa
heranças, fortunas, etc., deve passar por reforma tributária promovida pelo governo
golpista, de modo a onerar ainda mais os trabalhadores para desonerar a burguesia.
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crise do capital leva ao aparecimento dos primeiros cartéis. Ocorre a
fusão de capital bancário e industrial, fundando o capital financeiro
aglutinado em meia dúzia de banqueiros que passam a deter o domínio
sobre o mercado global. Essas oligarquias financeiras, a partir do
domínio do setor produtivo, constituem o mercado financeiro, cuja
maior alavanca para extração de mais-valia são os juros. A exportação
de capitais passa a ser seu maior negócio e seu melhor cliente são os
países dependentes – empobrecidos pela relação de exploração a que
estão submetidos – aos quais consegue exportar capital a juros
elevadíssimos.
[...] Já o capital, com sua força hegemônica,
consegue assegurar a participação no mercado
financeiro, com destaque para a rolagem da dívida
pública, um elemento central na política
econômica e de alocação do orçamento público
[...] (BEHRING, 2012, p. 53).

O Brasil pratica as mais altas taxas de juros do mundo a pretexto
de controlar a inflação e tem gasto mais de 42% de sua arrecadação com
pagamento do juro da dívida pública, dívida que só tende a crescer, já
que seus juros são maiores que o crescimento econômico, tornando-se
impagável, dívida contraída por meios absolutamente questionáveis.
a) taxas de juros absurdas, estabelecidas sob
influência de banqueiros [viii], utilizando-se o
pretexto de combater uma inflação que nada tem a
ver com taxa de juros, mas com a alta de preços
administrados pelo próprio governo (como luz,
água e combustíveis) e da alta de alimentos,
causada por fatores climáticos;
b) aplicação de “juros sobre juros”, prática
considerada ilegal, conforme Súmula 121 do STF;
c) aplicação das mais altas taxas de juros do
mundo,
sem
justificativa
técnica;
[...]
(FATORELLI; ÁVILA, 2015).

Com o pagamento dos juros da dívida pública, cujos juros são
maiores que o índice de desenvolvimento econômico, a dívida pública
se torna impagável, para se perpetuar enquanto mecanismo de
dominação político-econômica.
Essa situação leva à incompatibilidade entre o padrão de
financiamento público e a internacionalização produtiva e financeira que
Oliveira (apud BEHRING, 2012) destaca, na qual a sangria do fundo
público pela gana de juros dos bancos se torna o principal entrave ao
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projeto que a classe trabalhadora tem da política social como mecanismo
que sane suas necessidades, vinculada a valores emancipatórios.
Imagem 3 – Gráfico de Despesas da União (2013-2015)
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Fonte: Tribunal de Contas da União e Auditoria Cidadã da Dívida

Em nome da “responsabilidade fiscal” e cedendo à chantagem do
capital financeiro, o Governo Federal tem gastado com juros o dobro
que tem gastado com previdência social e a tendência é que esta (bem
como todas as políticas sociais) sofra diversos ataques para que possa
reduzir os investimentos em Previdência Social e ampliar o pagamento
dos juros da dívida pública aos banqueiros.
Comparando os dados disponíveis no Tribunal de Contas da
União referentes às despesas da União com os gastos do grupo Auditoria
Cidadã da Dívida, constatamos que o Governo Federal gasta dez vezes
mais com juros do que com saúde pública; 15 vezes mais com juros do
que com assistência social (uma política compensatória).
Apesar desta discrepância, é sempre alardeada uma suposta crise
do Estado em decorrência de altos gastos com políticas sociais. Assim,
há a constante pressão do mercado e dos bancos de redução dos
investimentos em políticas sociais para o “responsável” ajuste fiscal que
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tem por intuito ampliar ainda mais o superávit primário para pagamento
de juros da dívida pública44. Assim, é o imperialismo liberal que define
de forma arrogante os Estados sob a reconquista territorial como
Estados falidos, sem nenhuma explicação do que seja isso. Declaram a
falência dos Estados e combinam com a declaração igualmente arbitrária
de que
[...] os Estados fracassados peremptoriamente
condenados devem ser controlados pelos Estados
capitalistas dominantes, sem nem mesmo fazer a
pergunta elementar sobre a viabilidade prática (
em termos de custos materiais e humanos de
destruição inevitável) do empreendimento
‘imperialista liberal’ defendido. Espera-se que a
introdução do termo ‘liberal’ resolva todas estas
preocupações (MÉSZÁROS, 2015, p. 95).

Não admitindo que quem estão falidos são os Estados centrais e,
ao estrangular sua fonte de financiamento, os bancos desconectam as
políticas sociais dos valores emancipatórios que imbuíam a luta dos
trabalhadores quando da conquista dos direitos sociais – ainda na época
ascendente do capital –, tendendo a colapsar. O problema
particularmente grave para o nosso tempo é o, cada vez mais perigoso,
fracasso dos corretivos instituídos pela dimensão política. Os corretivos
da formação do Estado no capital sempre foram problemáticos, mesmo
na fase ascendente de desenvolvimento do sistema e, na fase
descendente, eles se tornam mais aventureiros e arriscados
(MÉSZÁROS, 2015).
Na fase de decadência, na qual o capital não consegue se
desentrelaçar de seus próprios limites, as políticas sociais perdem sua
potência emancipatória, tornando-se cada vez mais estritamente um
mecanismo de contratendência de queda da taxa de lucros e instrumento
de administração da barbárie social; quanto mais precarizada, mais

44

Chegando ao ponto de, em 2016, as oligarquias financeiras vinculadas às elites
mais reacionárias brasileira empreenderem um golpe de Estado, cujas primeiras
ações são, para o desmonte dos direitos sociais conquistados na Constituição
Federal de 1988, a aprovação emenda constitucional 95 que congela os
investimentos em políticas sociais por 20 anos e em 2017 tramita a contrarreforma
da previdência social proposta pela PEC 287/2016 que, na prática, inviabiliza a
aposentadoria integral dos trabalhadores brasileiros ao prever a necessidade de 49
anos de contribuição, além de aumentar a idade mínima de aposentadoria e igualar
a idade de homens e mulheres se aposentarem, desprezando o fato das mulheres
trabalharem mais que os homens (trabalho no âmbito público e doméstico).
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delicada se torna sua tarefa de coesionar a sociedade em torno do projeto
burguês.
A necessidade de coesão é uma exigência absoluta e, portanto,
não pode desaparecer – nem com o fenecimento do Estado
(MÉSZÁROS, 2015). O colapso das políticas sociais tende a retornar a
violência como a principal forma de trato da “questão social” e a pura
repressão pode por em xeque a aparência de neutralidade do Estado
burguês e sua legitimação como instância da gestão social coletiva. Para
que isto não ocorra, será preciso a naturalização da violência cotidiana,
o que requererá, no plano ideológico, a emersão do irracionalismo e do
conservadorismo, sendo o fascismo uma tendência que ascende em
conformidade com o acirramento da crise do capital.
A crítica radical da formação do Estado no capital está
relacionada com seu fracasso histórico em cumprir suas funções
corretivas vitais que são requisitadas pelo processo reprodutivo do
material antagônico. O Estado em falência pode por em perigo o
processo de reprodução social. O Estado é parte integral das
determinações estruturais do sistema do capital, e suas necessárias
funções corretivas/solucionadoras só podem ser internas a ele. Por isso,
o Estado não pode se eximir da crise estrutural do capital (MÉSZÁROS,
2015).
Buscamos denotar, nos dois últimos tópicos, a forma como as
políticas sociais funcionam como mediação de segunda ordem do capital
enquanto mecanismo ídeo-político e econômico, por meio de ações
pontuais e imediatas que dizem respeito tanto à imediaticidade como à
mediaticidade. Do ponto de vista imediato, dos pores teleológicos com
intenção política, a unidade indissolúvel entre essência e fenômeno é o
ponto de partida e chegada, ou seja, as formas fenomênicas com que
aparecem os dilemas coletivos – crise financeira, violência urbana, os
rumos da política de educação, saúde, etc. – são resolvidos pela práxis
política, conduzindo-os de modo a reproduzir a essencialidade das
relações.
Elucidados esses nexos mais profundos, regressaremos ao SAI
“Novo Amanhecer”, agora refletido enquanto mediação de segunda
ordem do capital, que lida com a impossibilidade das famílias
trabalhadoras mais espoliadas, situadas nas mais baixas posições da
divisão hierárquica do trabalho, prover os cuidados de reprodução
biológica dos seus.
Naturalizar a exploração secular a que os Silva e tantos outros
descendentes de pessoas escravizadas estiveram submetidos no Brasil,
não põe em questão a relação superexplorada do trabalho que faz com
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que Sr. José não consiga prover o sustento da família, que Pedro e
Miguel se tornem soldados do narcotráfico e Adriana e Talita se
prostituam.
Sem tocar nas explorações e opressões do capital, o SAICA irá
apenas receber o grupo de irmãos e promover ações pontuais de cunho
punitivo e policialesco, conforme veremos no próximo tópico.

3.3. O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO ENQUANTO MEDIAÇÃO DE SEGUNDA
ORDEM DO CAPITAL
Fizemos a incursão teórica para abordar o SAICA “Novo
Amanhecer” situado no plano macrossocial, enquanto mediação de
segunda ordem do capital. A estruturação de diversos tipos de Serviço
de Acolhimento Institucional denota o aprofundamento da crise que o
capital gera na solidariedade orgânica das relações humanas vividas em
famílias organizadas a partir do mercado e comunidades por ele
esfaceladas.
Explica Braverman (1987) que no estágio mais primitivo do
capitalismo industrial, o papel da família permanecia fundamental nos
processos produtivos da sociedade e o capitalismo não havia ainda
penetrado na vida diária da família45 e da comunidade. Praticamente
todas as necessidades eram supridas pelos seus membros que
45

No que se refere à família, esta é uma recorrente esfera de intervenção profissional
do assistente social pouco compreendida por ele. É natural que, para a reprodução
da espécie humana, haja uma regulação necessária mais ou menos espontânea da
atividade biológica reprodutiva e o tamanho da população sustentável, em
conjunção com os recursos disponíveis. Esta é uma das relações de primeira ordem
elencada por Mészáros (2009). Nesta função reprodutiva do homem, a família
nuclear, no contexto da sociedade burguesa, desenvolve fundamental papel
articulada com o “microcosmo” da sociedade, no qual, além de seu papel de
reprodução da espécie, participa em todas as relações reprodutivas do
“macrocosmo” social, incluindo a mediação necessária das leis do Estado para
todos os indivíduos e, assim, diretamente necessária também para a reprodução do
Estado. Esta é a função histórica que assume a família nuclear que deve ser
superada enquanto mediação de segunda ordem (MÉSZÁROS, 2009). A família
contribui com toda a reprodução humana objetiva e subjetivamente, é a primeira
esfera de socialização do indivíduo, de reprodução de valores morais, onde se
inicia com notada relevância o processo de construção inclusive da personalidade e
do psiquismo humano (IASI, 1999).
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mantinham estrito laço de convivência. Várias necessidades eram
supridas pela comunidade ou a família sem recorrência ao mercado: o
trabalho na construção de habitações, fermentação e destilação,
prensamento e fervura de sucos e melaço, panificação, fabricação de
pequenos utensílios, dentre outros.
[...] Mas durante os últimos cem anos o capital
industrial lançou-se entre a fazenda e a dona-decasa, e se apropriou de todas as funções de ambas,
estendendo assim a forma de mercadoria ao
alimento
semi-preparado
ou
inteiramente
preparado [...] (BRAVERMAN, 1987, p. 234).

Esta conquista de espaço deu fôlego ao capital pelo mercado,
agora a força de trabalho está pronta para a exploração em grau mais
elevado – a transformação da dona de casa em operária – servindo para
ampliar o capital. Fora esta questão, quanto mais o mercado se instala
para sanar necessidades do dia a dia das famílias e comunidades, mais
dependentes estes se tornam dele enquanto consumidores; mais é
reforçada a necessidade do salário e mais esvaziada ficam as relações
entre os seres humanos, substituídas pelas impessoais relações de
mercado.
Neste contexto, o palavreado burguês sobre a família e a
educação, sobre a intimidade das relações entre pais e filhos torna-se
tanto mais repugnante quanto mais a grande indústria dilacera cada vez
mais os laços familiares dos proletários; transformando criança em
simples objetos de comércio e em instrumentos de trabalho (MARX,
2006) e a condição do trabalhador e sua família se torna tão mais
precária quanto mais o capitalismo se desenvolve, não sendo, como
querem aparentar, um problema disfuncional de cada família proletária
com sua pobreza e penúria refletida objetiva e subjetivamente.
[...] O anel urbano fecha-se em torno do
trabalhador, e em torno do agricultor expulso da
terra, e os confina nas circunstancias que
impedem as antigas práticas de autoabastecimento dos lares, ao mesmo tempo, a
renda, proporcionada pelo trabalho, torna
disponível o dinheiro para adquirir os meios de
subsistência fabricados pela indústria [...]
(BRAVERMAN, 1987, p. 234).

O trabalho domiciliar torna-se antieconômico frente ao
assalariado devido ao barateamento dos artigos manufaturados. Esta e
outras pressões impelem a mulher a sair do lar para a indústria e os
trabalhos que envolviam o cuidado da família transferem-se para o
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mercado, ou aos serviços públicos insuficientes. Para aqueles que ainda
conseguem uma vaga, o que se percebe é que a exclusiva socialização
de crianças através de instituições e serviços (sejam públicos ou
mercantilizados) demonstra-se insuficiente, requerendo da família a
disposição de tempo para seu cuidado o que, muitas vezes, após um dia
de trabalho desrealizado, lhe é negado.
Este aspecto é apenas parte de um todo mais complexo: à medida
que a vida social e a familiar da comunidade são enfraquecidas pelos
vínculos impessoais do mercado, novos ramos da produção surgem para
preencher a lacuna no intuito de expandir o mercado mundial, comando
pelos todo-poderosos monopólios.
[...] e à medida que novos serviços e mercadorias
proporcionam sucedâneos para relações humanas
sob a forma de relações de mercado, a vida social
e familiar são ainda mais debilitadas. Trata-se,
pois de um processo que implica alterações
econômicas e sociais de um lado, e profundas
mudanças nos padrões psicológicos e afetivos de
outro (BRAVERMAN, 1987, p. 236).

Os Silva já ocupavam baixa posição na divisão hierárquica do
trabalho, de tal modo que nunca houve a possibilidade de compra de
serviços para a substituição do cuidado familiar direto que, conforme
cultura machista, ficava a cargo das mulheres da família. Em 2008,
porém, a Família Silva passou por muitas adversidades que a impediu de
possuir condições de manter os devidos cuidados junto aos seus.
Por mais que a família fosse extensa com inúmeros tios e primos,
a precariedade de vida dos Silva impedia que qualquer um deles
assumisse o grupo de irmãos. Os serviços sociais subsumidos ao capital
e ofertados como complemento ao cuidado familiar também não se
mostraram eficientes para restituir/complementar a capacidade protetiva
da família, denotando que quanto mais o mercado se universaliza e
subsume as relações humanas, mais as esvazia ao fazer das impessoais
relações mercantis a mediação universal.
Paradoxalmente, a universalização do mercado – que une
economicamente o mundo numa aldeia global enquanto um dos
imperativos desta sociedade – estimula o esfacelamento das relações
familiares e comunitárias a níveis nunca vistos em outros modos de
produção. Particularmente crianças, adolescentes, idosos e toda sorte de
dependentes estão vulneráveis neste sistema em que todas as
necessidades são mediadas pelo mercado.
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Diante de toda situação que envolvia a Família Silva, em 2011 o
juizado decide pelo acolhimento institucional dos filhos de Sr. José. O
primeiro Serviço de Acolhimento Institucional a recebê-los foi o
“Recanto Infantil”, uma Organização Não Governamental que se
preparava para ser desativada. O acolhimento foi feito quando Pedro e
Talita já eram adolescentes (com 14 e 12 anos respectivamente) e
Adriana e Miguel eram pré-adolescentes (com 11 e 10 anos
respectivamente). Segundo o relatório, os filhos do Sr. José
permaneceram de setembro até o fim de 2011 neste serviço quando,
então, foram transferidos para o SAICA “Novo Amanhecer” (SECAJ,
2014).
Os cuidados mediados pelo assalariamento por meios de trabalho
alheios ao controle dos trabalhadores fazem com que o SAI “Novo
Amanhecer” não consiga substituir os cuidados familiares de modo a
suprir as necessidades tão complexas de crianças e adolescentes com
histórico de violências, negligências e abandonos. Há indícios de que a
rede de Serviços de Acolhimento Institucional de Crianças e
Adolescentes não tenha conseguido oferecer um ambiente adaptado às
necessidades específicas destes.
Devido ao histórico de exploração sexual de Talita, seria natural
esperar dela comportamento hipersexualizado, mas o serviço foi incapaz
de lidar com isso. Em relatório, o “Recanto Infantil” informou que
Talita estava grávida e suspeitavam que ela tinha engravidado dentro da
própria instituição, quando se trancou com outros acolhidos no quarto
com quem passou a noite. Pouco depois, a ONG foi destituída e o
“Serviço de Acolhimento Novo Amanhecer” os recebeu (SECAJ, 2014).
O acontecimento denota quão difícil era oferecer uma
organização institucional que ofertava os cuidados adequados, sobretudo
quando se recebe crianças e adolescentes com histórico de violação de
direitos e o expressa em seus comportamentos. Além disso, a
precariedade das relações de trabalho compromete a qualidade do
atendimento, reflexo das relações mercantis que se desdobram em
relações humanas impessoais e no financiamento precário das políticas
sociais nesta quadra histórica.
Dentro da lógica mercantil, na qual investimento em política
social é visto como “gasto” e pagamento de juros a banqueiros é a
prioridade sagrada, o Governo Federal repassou 3 mil reais mensais
através do Piso de Alta Complexidade que, em Itajaí, ainda era dividido
com a “Casa de Passagem”, que abrigava provisoriamente a população
de rua. O Governo Estadual fez repasses esporádicos anuais, sendo que,
em 2014, foi de R$ 78.880,00 que divididos pelos 12 meses resulta em
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6,5 mil por mês. Assim, todo o montante repassado pelos demais entes
federados ao município, para executar o serviço, era vergonhoso, 8,5 mil
reais/mês, o que não paga sequer a folha de pagamentos da equipe
técnica.
Se os entes federados estão longe de priorizar esse serviço, o
orçamento municipal também negligencia a política de assistência
social. No município de Itajaí, fazendo uma comparação das despesas
com o total da arrecadação do período de 2008 a 2013, percebe-se que
as duas maiores despesas do município com políticas sociais se refere às
políticas de educação e saúde, as quais contam com a exigência
constitucional de investimento de 25% e 15% respectivamente.
Imagem 4 – Gráfico de Arrecadação x Despesas por Função
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Fonte: Prefeitura de Itajaí

Logo depois da educação e saúde, o maior gasto do município é
com a administração, por onde são feitas as despesas de manutenção da
máquina pública da administração direta (como pagamento de pessoal,
diárias, etc.) e em seguida com urbanismo (isso porque o município não
declarou sua despesa com esta função em 2011).
Ressalta-se que houve uma evolução de investimento de recursos
públicos em todas as áreas, porque a arrecadação do município cresceu
neste período, chegando ao ponto do município possuir o maior PIB de
Santa Catarina, em 2014, com destaque para a função urbanismo,
assistência social e segurança pública.
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Imagem 5 – Gráfico de Evolução do PIB x Arrecadação x Despesas por
Função

1400%

1289%

1200%
1000%

800%
600%

378%

400%
200%

168%
94%

56%

67%

82%

-0,15%

0%
-200%

Fonte: Prefeitura de Itajaí

Os gastos com urbanismo deram um vertiginoso salto de 1289%
em investimentos, que em 2009 eram de R$ 6.172.450,78 e foram para
241.856.454,03 em 4 anos. Isso dá indícios de compromisso deste
governo com empreiteiras que financiaram a campanha do atual
prefeito46. A evolução do gasto com educação (82%) e saúde (67%), por
sua vez, embora em índices expressivos, acompanharam o crescimento
do PIB (94%) e da arrecadação do período (56%).
Podemos atribuir a ampliação dos gastos com assistência social
tenha sido provocado pela estruturação do SUAS no município que, a
partir da provocação do Governo Federal, fez adesão em 2005 já em
gestão plena, o que requereu que o município organizasse a rede de
proteção social nos três níveis (básica, média e de alta complexidade) e
estabelecesse parcerias público-privadas.
Todavia, gostaríamos de agregar mais uma informação para
seguir a análise. A falta de equipe técnica do serviço de acolhimento,
bem como de toda a rede de serviços, reflete a prioridade de
46

Informação disponível no site: <http://www.itajaisc.gov.br>.
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investimentos do município. No período de 2009 a 2013, houve uma
evolução da distância entre o gasto com pessoal do município com o
estreito limite da lei de responsabilidade fiscal de investimento de até
60% em pessoal, sendo 54% no poder executivo e 6% no legislativo. No
gráfico a seguir, podemos observar que entre os anos citados, em termos
absolutos, o município dobrou a distância do efetivamente gasto com
pessoal e o limite legal (no executivo, de 51 milhões para 92 milhões e
no legislativo de 18 milhões para 32 milhões).
Há que se considerar que neste período a arrecadação da
prefeitura aumentou e com ela aumentou o gasto com os servidores.
Mas se em 2009 a prefeitura investia 42,12% de sua arrecadação em
pessoal, mantendo a distância de 11,88% do limite, em 2013 a distância
era de 12,64%. Na Câmara de vereadores se gasta apenas cerca de 1,7%,
havendo uma distância de aproximadamente 4,3%.
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Imagem 6 – Gráfico de Distância do Limite Legal

Legislativo
-32.740.506,60

2013

-18.856.033,99

2008
Executivo

-92.617.890,45

-51.590.564,04

2013

2008

Fonte: Prefeitura de Itajaí

O gráfico traz a informação de que a única função com
investimentos negativos num momento de abundância
foi o da
Executivo
administração, de onde partem os recursos para a estruturação do
aparato institucional do Estado a fim de garantir direitos, como: saúde,
educação, assistência social, etc. Houve a elevação absoluta de
investimentos em políticas sociais (conforme denota o gráfico), mas tais
investimentos não foram investidos na estruturação de aparato
institucional público, o que denota que foram para serviços
terceirizados.
A falta de investimento na administração pública revela sua
inclinação à terceirização e leva ao sucateamento das condições de
atendimento, sobretudo num serviço em que o vínculo do trabalhador
com o público é essencial e a perenidade das relações é um prérequisito. Na ausência de condições de trabalho, a frustração dos
trabalhadores leva à destruição da condição subjetiva, entrega e apatia,
inviabilizando o êxito do trabalho. Fora isso, caso o cotidiano neste
serviço seja muito árduo, cria-se uma tendência de rotatividade da
equipe que também inviabiliza que se chegue ao êxito do serviço (por
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parte do usuário, porque ao capital o êxito é alcançado: o apaziguamento
e a reprodução do status quo).
É dessa forma, oferecendo proteção social na medida em que
cabe no bolso do Estado burguês e lidando com as questões mais
superficiais das refrações da “questão social”, que se repõem as relações
do capital, viabilizando sua dinâmica de autoexpansão. Neste contexto,
somente podemos lhe oferecer um lar substituto precário no bojo da
impessoal burocracia estatal.
A burocracia estatal é um empecilho às relações humanas mais
próximas, tanto porque dificulta processos de seleção de profissionais a
partir de seu perfil profissional pela natureza dos processos seletivos
possíveis, quanto pela burocratização da aplicação dos recursos de tal
forma. Por exemplo, para ir ao cinema é preciso fazer licitação, sendo
impossível custear com recursos públicos a pipoca, o refrigerante, o
sorvete, coisas tão corriqueiras no cotidiano das demais crianças. A
impessoalidade é tão grande e estabelece relações tão hostis que o
primeiro relato do “Novo Amanhecer” sobre o grupo de irmãos nos
autos será de evasão dos adolescentes para irem à casa do pai. Serão
constantes os relatos do afeto que os filhos têm pelo pai e as inúmeras
evasões para passarem o fim de semana com ele.
Afastados do lar do pai, ele ganha contornos mágicos da
idealização dos filhos: “Imaginem que em algum lugar existe um lar
maravilhoso e só lhes falta encontrá-lo. Esta é a principal razão por que
tendem a fugir.” (WINNICOTT, 1999, p. 85). Para além da fantasia, o
fato concreto é que o único vínculo afetivo mais significativo que o
grupo de irmãos possuía era com o pai – não sendo substituído por
nenhuma referência no seio do SAI “Novo Amanhecer” –, vínculo que
os expunha a relações humanamente deteriorantes porque era o contexto
da família deteriorado pelo capital e a subsistência no mercado informal:
[...] foi pela fome do pai que Miguel e Talita
começaram a furtar. Miguel inclusive apareceu
em noticiário, apreendido pela polícia, em ocasião
em que o Serviço de Acolhimento o liberou para
passar as festas de fim de ano em família. Neste
mesmo fim de ano, quando Talita já tinha seu
filho, cheirou cocaína na frente dele, à época
amamentando. A droga foi oferecida por seu
irmão Pedro, que se tornara traficante (SECAJ,
2014, p. 29).

Importante notar que os tipos de trabalho que viabilizam a vida
da família (furto, tráfico, prostituição, esmolas) são repostos e
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naturalizados pelas políticas sociais e vão degradando a vida familiar na
medida em que tais relações se repõem, na mesma velocidade da
intensidade de exploração e opressão a que estão submetidos os sujeitos
– por isso parece que para eles o tempo passa mais rápido, envelhecem e
se tornam adultos logo, morrem cedo, etc. A mudança de espaço físico
dos acolhidos, caso não sejam integrados a outra família – em outro
espaço de consumo privado e reprodução biológica com o qual criem
vínculo, sentimento de pertença e identidade –, não altera em nada este
processo.
Se o lar de Sr. José era degradante, a transferência do grupo de
irmãos para outro espaço físico não alterou sua realidade: se, na casa de
Sr. José, Miguel e Talita não iam à escola ou quando iam causavam
problemas, sob a custódia do Estado ocorreu o mesmo e, conforme o
relatório de avaliação do serviço, os profissionais não conseguiram
construir vínculos para se tornar referência, alguém para confiar. Nesta
rotatividade, a equipe também não foi capaz de constituir um trabalho
mediato na escola para que ela se tornasse um ambiente acolhedor aos
acolhidos. Há relatos do colégio, em relatório enviado ao Judiciário no
mês de julho de 2013, de inúmeros conflitos de Miguel no ambiente
escolar:
[...] constante evasão, excesso de faltas, não
alcance das notas mínimas e violência física e
verbal aos colegas e pessoas que os orientaram.
Neste relatório, descrevem-se três conflitos nos
quais profissionais do Serviço de Acolhimento
foram acionados pela escola; em cada ocasião, um
profissional
diferente
compareceu.
Esta
rotatividade da equipe, somada à rotatividade dos
responsáveis por estas crianças por toda vida,
resulta numa falta de referência (SECAJ, 2014, p.
29).

Se a Tia Cássia não conseguiu ser respeitada por Pedro por ela
não ser sua mãe, o que dizer de dezenas de profissionais que se revezam
no atendimento aos adolescentes? Ao que parece, a estrutura a partir da
qual os profissionais trabalham não viabiliza constituir um ambiente que
propiciasse a troca afetiva e o desenvolvimento emocional dos
adolescentes47. Ao contrário, as relações impessoais e o trabalho
pautado em estigmas e preconceitos só serviram para a reprodução
47

Tampouco o Estado interviu de modo a suprir necessidades e transformar a
condição material de existência da família para que ela pudesse absorver os
cuidados dos adolescentes em conformidade com suas necessidades.
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(objetiva e subjetiva) dos acolhidos em seu lugar de subalternidade no
capitalismo dependente. Eles não conseguiram se constituir enquanto
referência e as relações foram se reproduzindo e desdobrando.
Talita teve seu filho Felipe com 14 anos e nem com o apoio
institucional conseguiu manter os cuidados adequados. Segundo os
relatos
Talita reproduziu os cuidados recebidos por ela
quando Felipe nasceu. Há inúmeros relatos de
fugas para festas levando consigo o filho e do uso
de álcool e outras drogas na presença deste.
Também de tentativa de transferir os cuidados
dele a terceiros e até da sua manifestação de
vontade de “jogá-lo contra a parede” (SECAJ,
2014, p. 30).

Após ser-lhe retirada a guarda do filho de forma hostil, Talita se
evadiu do “Novo Amanhecer” e foi residir com o pai. Após a evasão, o
primeiro contato que ela fez junto ao poder público foi em abril de 2013,
quando acionou o Conselho Tutelar após ameaças do seu irmão Pedro,
devido à dívida com droga que ele havia fornecido a ela. Assim, foi
encaminhada à comunidade terapêutica para tratamento de dependência
química e enquanto medida de proteção.
Ainda em maio, Talita se evadiu reclamando da rigidez da
comunidade terapêutica e sua precariedade e depois reencaminhada à
outra, de onde também fugiu para a casa do pai. Quando soube que
Talita estava com o pai, Miguel – que estava no SAICA “Novo
Amanhecer” – também se evadiu para morar com ele. Por fim, Adriana,
cuja guarda havia sido repassada para Benta (tia de Sr. José), entra em
conflito com a tia e também vai morar com o pai. Foi de forma
espontânea que houve o desabrigamento do grupo de irmãos que
retornou à família de origem já num outro momento: com a casa
reconstruída pelo trabalho de Sr. José, os filhos já crescidos e o pai
vivendo com Rogério – que passou a assumir os trabalhos domésticos,
mantendo a divisão patriarcal do trabalho, ainda que agora a relação seja
homossexual.
Depois da passagem da família pelo Serviço de Acolhimento
Institucional, no ano de 2014, Sr. José estava em união estável com
Rogério, que passou a desempenhar o trabalho doméstico viabilizando o
cuidado familiar sobre o grupo de irmãos. Talita grávida de uma menina
na qual pôs o nome da sua falecida mãe; Adriana estava evadida da
escola, apesar do bom desempenho que sempre apresentou; Miguel
estava praticando pequenos furtos, traficando drogas e se envolvendo
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constantemente em brigas. Pedro estava internado compulsoriamente em
clínica para dependência química e logo faria 18 anos. Ou seja, caiu o
escravismo, o capitalismo monopolista constitui suas estruturas de
dominação e a Família Silva, no decorrer dos anos, prossegue vivendo
de bicos, esmolas, prostituição e o novo ramo mais rentável da
informalidade: o tráfico de drogas.
Mesmo diante de tanta omissão por parte do poder público e de
ações policialescas e psicologizantes do atendimento, sempre repondo as
relações de mercado, o senso de cidadania e direitos deste tataraneto de
pessoas escravizadas é tão frágil, que termina grato ao Serviço de
Acolhimento Institucional por este ser o único serviço da rede que não
deixou seus filhos morrerem. Esta opinião fica expressa quando a equipe
solicita uma nota ao serviço prestado:
Para mim dez. Porque se não fosse o abrigo eu
estava na lama. Eu fui obrigado a colocar eles
para trabalhar. Passar pelo que eu passei... Porque
na família aqui não teve um para ficar com eles.
Ninguém quis. Se não fosse o abrigo, tava
perdido. Estão com saúde. Morrer não morreram,
estão aí (SECAJ, 2014, p. 38).

Destarte, funcionando enquanto mediação de segunda ordem do
capital, o Serviço de Acolhimento não questiona a política de guerra
contra o narcotráfico que produz órfãos em escala industrial; não
questiona o patriarcado e suas relações de violência (física e sexual);
naturaliza o racismo que legitima a posição dos Silva nas mais baixas
posições hierárquicas da divisão do trabalho (mendicância, prostituição,
narcotráfico, etc.); naturaliza a relação de exploração do capital sobre o
trabalho e o esfacelamento das relações de solidariedade humana
enquanto lida apenas com a consequência destes fenômenos, sem
resolvê-los; naturaliza todas as relações de desigualdade e exploração
que levam ao acolhimento das crianças e adolescentes, etc., apenas
servindo como mecanismo que redirecione os sujeitos ao mercado,
dentro da divisão hierárquica do trabalho herdada.
Tal como mediação de segunda ordem do capital, o serviço de
acolhimento oferece solidariedade mecânica estatal para suprir a
incapacidade de solidariedade entre os seres humanos mediados pelo
mercado. E, além de repor a lógica de mercado, ainda serve como
elemento ideológico mistificador que dá a impressão de neutralidade e
humanismo por parte do Estado, que oferece a seus cidadãos uma
cidadania apassivadora permeada por relações paternalistas de favor e
gratidão.
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PARTE II
O EXERCÍCIO PROFISSIONAL CRÍTICO
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SEÇÃO 4
A POTENCIALIDADE DAS POLÍTICAS SOCIAIS ENQUANTO
MEDIAÇÃO DE SEGUNDA ORDEM SOCIALISTA
Até o presente momento, esgotamos a relação entre trabalhonecessidade do exercício profissional da assistente social. Ao término do
Capítulo II, fica a sensação de que o controle do capital sobre a
dinâmica das políticas sociais inviabiliza qualquer perspectiva de
atuação que destoe dos interesses do capital.
Muito embora a dinâmica do capital conforme (no sentido de dar
forma) as questões mais essenciais das políticas sociais, estas são
constituídas por serviços sociais que gerem as necessidades sociais
coletivas da classe trabalhadora. Se nas indústrias a máquina consegue
incorporar os saberes do trabalhador, retirando ao máximo o conteúdo
subjetivo do trabalho, exacerbando sua objetividade, nos serviços
sociais isso é impossível.
O valor de uso dos serviços sociais se materializa na relação entre
trabalhador dos serviços e o usuário: a professora que alfabetiza, a
enfermeira que limpa uma ferida, a psicóloga que escuta e ameniza as
dores psíquicas, a assistente social que dá orientação social, etc. Este
tipo de trabalho é impossível de ser uniformizado ou substituído por
maquinário, pois cada situação é peculiar e depende da capacidade
teleológica humana de apreender o real e a ele responder com
criatividade. Por isso, por mais que a dinâmica do capital constitua uma
máquina burocrática estatal que busca conformar nossos trabalhos,
existe uma margem de autonomia profissional relativa para atuarmos. É
nesta limitada margem que reivindicamos o exercício profissional
crítico, vinculado à emancipação humana.
Para parte da esquerda revolucionária, é um contrassenso
falarmos de emancipação humana no bojo das políticas sociais. Sempre
que se remete a esse debate, nossos valorosos camaradas denunciam o
viés reformista de creditar às políticas sociais o papel de emancipação
humana. Isso se deve por dois motivos: primeiro porque os reformistas
oportunisticamente desviaram o foco da classe trabalhadora da
necessidade de revolução social para a luta por reformas institucionais
dentro do Estado burguês. Este não é nosso caso.
Em segundo lugar, veem a política social estaticamente,
naturalizada enquanto mediação de segunda ordem do capital. Não
conseguem compreender que o desenho da institucionalidade das
políticas sociais segue a formatação do Estado burguês a partir da
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dinâmica do capital, possuindo natureza burguesa historicamente
constituída que pode (e deve) ser transgredida, desde que a hegemonia
política seja conquistada pela classe trabalhadora, em outros termos, que
nós destruamos o Estado burguês e constituamos um Estado proletário.
Entendemos por Estado proletário aquele que represente o poder
político dos trabalhadores revolucionários politicamente organizados.
Não um Estado perene, mas um que, ao mesmo tempo em que use da lei
e da força para barrar os processos contrarrevolucionários, vá além e
intervenha na política e na economia de modo a eliminar a apartação dos
trabalhadores aos meios de produção e a esfera política, redundando no
definhamento do próprio Estado, conforme propõe Mészáros (2016).
No processo de revolucionamento da sociedade, as políticas
sociais terão papel ativo e importante: enquanto mecanismo de
socialização, avançarão sobre o núcleo de acumulação do capital
vislumbrando eliminá-lo e funcionarão como mecanismo coletivo e
intencionalmente constituído para sanar necessidades imediatas da
classe trabalhadora, vinculadas ao processo mediato de construção de
outra base econômica, que pressupõe outro tipo de trabalhador. Assim, a
emancipação humana necessariamente passa pela reconfiguração do
aparato institucional estatal, incluindo a política social.
Se nos comprometemos politicamente, nosso exercício
profissional na execução terminal de políticas sociais com a
emancipação humana e como pretendemos falar da competência
profissional a partir do compromisso político com os interesses da classe
trabalhadora, o primeiro ponto que precisamos elucidar é o papel que as
políticas sociais terão no processo de transformação radical da
sociedade.
Levando em conta a concepção de Nosella (2005), para quem a
competência técnica precisa ser direcionada pelo compromisso político,
a competência profissional realiza o encontro do sujeito com sua
personalidade histórico-coletiva. Então, faz-se necessário evidenciar o
valor individual do trabalhador da execução das políticas sociais no
conjunto da classe trabalhadora. Por isso, aqui vamos denotar o que o
executor de políticas sociais tem a contribuir com a emancipação
humana para clarificar qual compromisso político precisa conduzir a
competência técnica da assistente social crítica.
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4.1.
AS POLÍTICAS SOCIAIS ENQUANTO MEDIAÇÃO DE
SEGUNDA ORDEM SOCIALISTA

Para abordarmos o papel das políticas sociais num processo
revolucionário
contemporâneo,
é
preciso
fundamentalmente
compreender as transformações que o proletariado precisa promover na
esfera estatal e nas relações sociais.
Sendo o trabalho o que funda os tipos de sociedade (trabalho
escravo funda a sociedade escravocrata; o trabalho servo funda a
sociabilidade feudal, o trabalho assalariado funda a sociabilidade
capitalista), a construção do projeto socialista implica a implementação
de ações e mecanismos que promovam a subversão prática da
sociabilidade capitalista, que se erige a partir do trabalho assalariado
(LUKÁCS, 2013). Assim, a construção do comunismo requer um longo
período histórico no qual a classe trabalhadora, enquanto força política
dominante, intervenha na realidade de modo a dar vida à nova forma de
trabalho livre, associativa, consciente, até que se torne universal.
A tomada do Estado é ponto fundamental deste processo, mas
não se trata, como toda “esquerda” reformista fez, de tomá-lo via
eleitoral. O poder estatal a favor dos trabalhadores passa pela
constituição de outra forma de Estado, radicalmente diferente, porque
está a serviço de interesses absolutamente antagônico aos hegemônicos
sob o capital.
Mészáros (2015) faz a advertência de que o processo de tomada
de decisão não pode ser confundido com os órgãos e os processos de
decisão autolegimatórios do Estado burguês. Os apologistas da
“democracia representativa” querem limitar a solução das graves
problemas à igualdade formal e a mais óbvia falta de equidade
substantiva da esfera política de regulação do Estado. É preciso sair
deste círculo autodestrutivo com seus processos de decisão alienados
rumo à eficaz e autorrealizável regulação de seu modo de existência
pelos indivíduos sob as condições de democracia substantiva na qual os
indivíduos definem as leis para si mesmos, podendo modificá-las de
forma autônoma, sempre que as condições exigirem. Assim teremos a
condição necessária para que o Estado supere suas formações
destrutivas enquanto sobreposição de falsa universalidade.
É uma árdua tarefa histórica que a sociedade brasileira nunca
passou e ainda assim não é a tarefa final porque a mera tomada do
Estado por uma revolução política não basta. Ela é o necessário começo,
mas está longe de ser um fim em si mesmo. A emancipação humana
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requer a transformação radical do trabalho assalariado (estranhado) ao
trabalho associativo, livre e consciente (não estranhado). Segundo
Mészáros (2016), Marx percebe que a suplantação prática da alienação é
inconcebível apenas em termos de política, diante do fato de que a
política é apenas um aspecto parcial da totalidade dos processos sociais,
independentemente da importância central que possa ter em situações
históricas específicas.
Não podemos perder de vista que a dominação do capital sobre o
trabalho é fundamentalmente econômica e não política. Na sociabilidade
que queremos transpor, a política dá garantias para a perpetuação da
dominação já materialmente estabelecida e enraizada estruturalmente,
sendo a economia a esfera ontológica preponderante. Por isso a
emancipação não se dá exclusivamente no plano político.
[...] E apesar da revolução política poder ter
sucesso nas tarefas imediatas, apenas a revolução
social concebida por Marx – com seu ‘trabalho’
positivo de ‘regeneração’– pode prometer
realizações
duradouras
e
transformações
estruturais
verdadeiramente
irreversíveis
(MÉSZÁROS, 2015, p. 135).

É preciso atentar à relação dialética entre política e economia na
transgressão do capital. Para a transformação da realidade social, a
política é a mediação entre o estado presente e o futuro: a sociedade que
ainda está por nascer se erguerá a partir da crítica da sociedade que está
sendo suplantada. Na disputa dos rumos coletivos, o projeto da classe
trabalhadora precisa sair vitorioso. Assim, a esfera política é
imprescindível, já que a questão de uma transcendência positiva só pode
ser formulada em termos políticos.
A economia, por sua vez, não possui tal função de mediação e,
por conseguinte, não pode operar com categorias do futuro. Ela é o
centro do revolucionamento da base social. Segundo Mészáros (2016),
Marx aponta a transcendência positiva pela suplantação das mediações
da propriedade privada, troca mercantil e divisão do trabalho. O que
Marx repele enquanto alienação não é a mediação em geral, mas o
conjunto de mediações de segunda ordem, a mediação da mediação,
uma mediação historicamente específica da automediação da
humanidade com a natureza.
Se o capitalismo se funda a partir do trabalho assalariado
(alienado/estranhado) e da propriedade privada dos meios de produção,
as relações de propriedade possuem importante conexão com a
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alienação e os problemas fundamentais da liberdade humana estão
estreitamente ligados a elas (MÉSZÁROS, 2016).
Assim, é preciso afirmar de forma teórico-prática que o trabalho é
o princípio vital da sociabilidade e que se quer uma nova sociabilidade,
é preciso fundar novas formas de trabalho em oposição ao uso
capitalista de máquinas e trabalhadores, enquanto pré-requisito para
nova sociabilidade. Falamos de uma sociabilidade pelo trabalho, de uma
efetiva socialização da economia e da política, em construção de uma
nova sociedade com centralidade nas necessidades humanas dos
produtores associados (DIAS, 1997).
De fato, o reino da liberdade começa onde o trabalho deixa de ser
determinado por necessidade ou utilidade exteriormente imposta e passa
a ser um ato autodeterminado pelos trabalhadores associados para a
satisfação de suas necessidades coletivas. A vinculação da base
econômica às necessidades humanas, além de dar condições materiais à
vida e ao desenvolvimento das capacidades humanas, revoluciona a
relação do ser humano com seu trabalho ao criar bases materiais para
que o trabalho – enquanto exteriorização da personalidade humana – se
vincule estruturalmente a genuínas necessidades humanas, dando um
salto qualitativo ao trabalho humano e ao desenvolvimento de suas
capacidades e personalidades. O pré-requisito para este salto é a
socialização dos meios de produção e é este, precisamente, seu ponto de
partida: da propriedade privada à propriedade coletiva.
Mészáros (2016) afirma que a forma específica de propriedade
impõe limitações à liberdade humana e afirma que este problema precisa
ser abordado numa relação tripla:
1. O grau de liberdade em relação à necessidade natural
(diretamente ligado ao grau de desenvolvimento das forças produtivas);
2. A forma como o grau de liberdade alcançado em relação à
natureza é distribuído entre os vários grupos organizados a partir das
relações de propriedade existente. A partir da propriedade privada, a
liberdade positiva atingida pelo proprietário priva a vasta maioria da
população de seu usufruto. A liberdade assume um sentido negativo que
não está relacionado com a forma como os sujeitos interagem com a
natureza, mas se refere à relação entre humanos: é a liberdade do poder
de interferência de outros seres humanos;
3. A terceira relação se refere à liberdade de exercer
capacidades humanas essenciais. É de caráter positivo e precisa de algo
diferente das sanções legais para se realizar. Segundo o autor, a
legalidade pode intervir apenas na liberdade no sentido negativo,
servindo de meio para remover anacronismos e estabelecer salvaguardas
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contra seu reestabelecimento; enquanto a liberdade no sentido positivo
(1) fica alheia à legislação.
O primeiro tipo de liberdade se refere à relação dos seres
humanos com seu corpo inorgânico, a natureza, e se relaciona ao grau de
desenvolvimento das forças produtivas. Quanto a esta, destaca Mészáros
(2016), que o capitalismo deu um enorme salto em relação à
sociabilidade feudal, porém, isso não significa dizer que o grau de
liberdade humana aumentou, já que os três elementos constitutivos da
liberdade não podem se desenvolver de forma autônoma uns dos outros.
Para ele, nos marcos do capital:
1. O desenvolvimento crescente das forças produtivas não é
regido por princípios de uma “associação consciente”, mas sujeita à “lei
natural” cega do mercado pairando sobre os indivíduos;
2. Apesar do desenvolvimento das forças produtivas, as
necessidades parciais da propriedade privada – as necessidades abstratas
da produção e lucro em expansão – se sobrepõem às necessidades
humanas.
Assim, “[...] o domínio das forças alheias às quais o ser humano
está sujeito expande-se em vez de reduzir-se.” (MÉSZÁROS, 2016, p.
143), e esta alienação/estranhamento comprime a liberdade humana.
Sobre o segundo aspecto da liberdade, percebe-se o resultado
paradoxal do desenvolvimento da sociedade capitalista: a liberdade em
relação aos vínculos políticos no sentido de libertar as pessoas para que
elas possam estabelecer relações tanto contratuais, quanto no tocante da
alienabilidade da terra. Contudo, quando aplicado à aquisição e à posse
da terra, o conceito de igualdade necessariamente se tornou abstrato,
porque é impossível possuir algo individualisticamente e, ao mesmo
tempo, compartilhar esse algo em igual medida com outra pessoa.
No momento em que foi alcançada a liberdade negativa, o novo
sistema legal teve de legislar a fim de codificar as desigualdades reais.
Neste sentido, a falta de liberdade se manifesta diretamente como a
oposição entre os sem propriedade e os proprietários. Por isso, a
igualdade de condições de acesso e gestão dos meios de produção é précondição para a ampliação da liberdade (MÉSZÁROS, 2016).
Isto nos leva ao terceiro e mais complexo aspecto da liberdade:
no interior do quadro de referência geral do Estado e sistema legal
capitalista, a atividade humana é levada a cabo como atividade
estranhada, forçada, como trabalho obrigatório sob o domínio da
violência e o jugo de outro homem. Por essa razão, a tarefa de
emancipação humana universal tem de ser formulada na forma política
de emancipação da classe trabalhadora, o que implica, na prática, uma
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atitude crítica em relação ao Estado, à propriedade privada, à reificação
e aos estranhamentos daí decorrentes.
Conclui-se, portanto, que a propriedade privada tolhe o
desenvolvimento da liberdade humana e precisa ser extinta, mas que a
constituição de bases materiais para a emancipação humana não
significa, porém, uma garantia de liberdade porque ela precisa ser
socializada e pautada por sentidos humanos não estranhados, e tais
transformações não serão automáticas a partir da subversão da base
material de reprodução humana. A mudança precisa ser conscientemente
direcionada pelos agentes da revolução para a constituição da
subjetividade do trabalhador que responda à realidade num diálogo ativo
com sua condição de gênero humano, para que atue como cogestor da
coletividade eliminando relações de exploração, opressão e dominação.
Por isso, a liberdade, por natureza, situa-se além da esfera da produção
material propriamente dita:
[...] A liberdade nesse domínio só pode consistir
nisso: o homem social, os produtores associados
regulam racionalmente o intercâmbio material
com a natureza, controlam-no coletivamente, sem
deixar que ele seja força cega que o domina
(MARX apud ABREU, 2008, p. 315).

Se o primeiro ato histórico da humanidade é sanar suas
necessidades de comer e se vestir e, a partir dessas necessidades, suprir
outras necessidades, a base da sociedade é sua estrutura econômica, a
partir da qual se complexificam outras esferas que constituem a
superestrutura social. O ponto central da transformação social está na
socialização dos meios de produção, pré-requisito para a constituição de
uma forma radicalmente nova de trabalho. A partir daí é possível fundar
outra forma de relação do homem com a natureza e entre si,
inaugurando uma nova forma de produzir valor (no sentido econômico),
não mais para a apropriação privada na forma de lucros, mas pelo
consumo coletivo vinculado à satisfação de necessidades humanas, para
o qual as políticas sociais são mecanismos para sua paulatina
construção.
A subversão da fonte de poder burguesa está na destruição das
relações estranhadas que permeiam a forma como os homens regulam
seu processo de trabalho e sua interação com a natureza, a partir da
propriedade privada dos meios de produção e do trabalho
alienado/estranhado. Por isso, o processo revolucionário conjuga
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aspectos objetivos (de preponderância ontológica) e subjetivos (de
superação da reificação e dos estranhamentos).
O desafio é organizar a (re)produção social para além dos
objetivos fetichistas do lucro, primando por eliminar a base
alienada/estranhada do trabalho e temos o processo histórico como
aliado. Isso porque, a mesma produtividade que rompe com as
economias de subsistência e institui a supremacia do valor de troca
sobre o de uso na ânsia por lucros, traz as contradições que o coloca em
xeque, pressionando para superação desta organização econômica que se
move para extrair mais-valia para outra com centralidade na satisfação
de necessidades humanas.
O progresso tecnológico e o trabalhador complexo que ele
demanda contradizem a dinâmica hierárquica e alienante da divisão
hierárquica do trabalho burguês. A emancipação da produtividade do
esforço físico, por meio do desenvolvimento das forças produtivas, torna
ainda mais gritante no dia a dia do trabalhador as opressões em torno do
trabalho assalariado. Essa situação o obriga a dedicar a maior parte de
sua vida ao trabalho desrealizante numa sociedade cujo progresso tornou
fluída a fronteira entre tempo de trabalho e tempo livre: o progresso
tecnológico permite que se substitua todo trabalho mecânico e pesado
por máquinas; atrela a produtividade do trabalho à dependência cada vez
maior do aumento do tempo livre, tanto no sentido de tempo para
aprender, quanto de tempo para desenvolver os talentos, aspirações e
desejos individuais, o que são os únicos fatores capazes de motivar o
interesse e o trabalho criativo (MANDEL, 1985).
A raiz desses males está na sobrevivência da produção de
mercadorias – mesmo quando a produtividade torna tão difícil o roubo
do tempo de trabalho –, que requer a cisão de classes, divisão
hierárquica do trabalho, a troca mercantil e os lucros que se colocam
entre os trabalhadores e seus produtos, impondo-lhes necessidades
artificiais.
Mészáros (2016) faz a distinção entre natural e artificial
conforme usado por Marx. No primeiro sentido, natural é tudo aquilo
que é produto direto da natureza; em contraposição, artificial é tudo o
que é produzido pela mão humana. O segundo sentido, o natural é algo
gerado por meio de um intermediário social, tornando-se idêntico à
segunda natureza humana (social). O oposto deste segundo sentido de
natural é aquilo que contradiz a natureza humana enquanto
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socialidade48. Somente este segundo sentido de artificialidade é
moralmente relevante.
Comer para saciar a fome, por exemplo, é uma necessidade
humana que pode ser suprida na relação do trabalhador com a natureza
produzindo grãos, frutos, animais, etc. Porém, quando o trabalhador é
apartado dos meios de produção, a satisfação da fome será perpassada
pelo assalariamento, a extração de mais-valia e o lucro do patrão, o que
mediará o mesmo ato de se alimentar com necessidades artificiais.
Isso modifica radicalmente a relação do trabalhador consigo
mesmo, com a sociedade e com o próprio objeto pelo qual satisfará sua
necessidade, quando perpassado pelas necessidades artificiais: o
trabalhador precisará se vender como força de trabalho para comprar o
alimento, numa relação impessoal entre produtor e consumidor; o
alimento oferecido, aquele que mais lucro dá ao capital, é cheio de
agrotóxicos, transgênicos e toda sorte de técnicas que barateiam a
produção, independente da qualidade do alimento (e a consequência
disso é o aumento dos casos de câncer); o consumo do alimento será
perpassado pelo prestígio do consumo – comer McDonald’s ou num
restaurante luxuoso significa manter um estilo de vida, em detrimento da
qualidade nutricional do alimento.
Para saciar a fome de um indivíduo, basta de 2 a 3 mil calorias
por dia. Mas a necessidade de lucro do capital, ou o prestigio social do
consumo, é insaciável. Assim, conforme Marx, Mészáros (2016) conclui
que as necessidades e apetites humanos reais, sejam eles interiores ou
exteriores, podem ser satisfeitos de fato, ao passo que não há nada que
limite uma necessidade abstrata. Apetites artificiais são intrinsecamente
insaciáveis. Toda necessidade abstrata, dado que abstrai dos seres
humanos, é artificial. Consequentemente, abstrato, artificial e
alienado/estranhado se tornam equivalentes, tanto em relação às
necessidades quanto às capacidades – necessidades sociais só podem
suscitar capacidades igualmente artificiais, que se voltam contra o
sujeito.
De acordo com Marx (2004), no decorrer do autoestranhamento,
o ser humano é reduzido a uma atividade abstrata e uma barriga. Suas
funções de comer, beber e procriar – genuinamente humanas – passam a
ser animais, porque na abstração que as separam da esfera restante da
48

Compreendemos por socialidade, conforme Mészáros (2016), o denominador
comum de todas as capacidades humanas. Nenhum dos sentidos humanos é
simplesmente herança da nossa parte animal. Eles foram humanamente refinados e
desenvolvidos como resultado de processos e atividades sociais.
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atividade humana, faz delas finalidades últimas e exclusivas; elas são
funções animais. Assim, o trabalhador só se sente livre e ativo nas suas
funções animais de comer, beber e procriar, em suas funções humanas
se sente como um animal (MÉSZÁROS, 2016).
O trabalhador apartado dos meios de produção, na medida em
que é um ser natural, com necessidades reais, só pode ser sujeito físico e
apenas como sujeito físico é trabalhador assalariado. A atividade
humana como capital, na qual a determinidade natural e social do objeto
está extinta, constitui também a produção de uma necessidade, por mais
abstrata que seja. Essa necessidade é a carência de dinheiro, a verdadeira
carência produzida pelo moderno sistema econômico.
Nesta mediação, o dinheiro substitui o objeto real e domina o
sujeito. Nele, necessidades e capacidades coincidem de forma abstrata e
só são reconhecidas por necessidades reais, aquelas cujo poder de
alcance está na posse do dinheiro – se possuo dinheiro, tenho acesso à
escola, alimento, roupas, caso contrário, minhas necessidades não serão
reconhecidas, nem satisfeitas. Nessas condições, as características e
qualidades dos sujeitos são indiferentes e as qualidades do dinheiro se
sobrepõem (MÉSZÁROS, 2016).
Essa é uma observação importante porque indica que não basta
destituirmos os capitalistas porque nenhuma mudança substancial terá
sido feita na estrutura da alienação. É preciso superar o fetiche do
dinheiro.
[...] Não há nada intrinsecamente humano no que
se refere à acumulação de riqueza. De acordo com
Marx, o proposito deveria ser o ‘enriquecimento
do ser humano’, de sua ‘riqueza interior’, e não
simplesmente o enriquecimento do sujeito físico
(MÉSZÁROS, 2016, p. 163).

Colocar como propósito real a riqueza interior não é uma espécie
de contemplação abstrata, mas a autoafirmação na plenitude da atividade
vital. Isso significa que toda estrutura da atividade vital necessita de
transformação: do trabalho cotidiano até a participação real nos níveis
mais altos de elaboração de políticas que influenciam nossas vidas, não
só no setor produtivo – neste ponto, destacamos o papel das políticas
sociais como meio de acesso à riqueza material e espiritual produzidos
pela humanidade e ao poder político.
A base material que viabiliza a suplantação da reificação é a
substituição de uma economia centrada na produção de valores de troca
para a extração de mais-valia, segundo as necessidades artificiais do
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capital para uma economia centrada na produção de valores de uso que
sanem necessidades humanas, sendo o valor de troca apenas medida
para o intercâmbio, num período inicial de transição (até que se chegue
à máxima: a cada qual conforme suas necessidades; de cada qual
conforme suas capacidades).
As políticas sociais efetivadas diretamente pelo Estado, já no
marco do capital, são o mecanismo que abstrai saúde, educação,
habitação, entre outros, da relação mercantil, já que viabiliza o acesso
sem intermédio de dinheiro. Isto denota que são elas os mecanismos que
constituirão o consumo coletivo, no qual o valor de uso dos produtos do
trabalho humano são a centralidade, posto que a economia está voltada à
satisfação de necessidades humanas.
Essa mudança estrutural requer a supressão da “tirania das
fábricas” (MÉSZÁROS, 2009), para o que se torna necessário o
domínio das fábricas, campos, etc., pelo trabalhador associado, e toda a
remodelagem daí decorrentes do maquinário e da forma de apropriação
(coletiva) do produto do trabalho – em conformidade com as
necessidades dos trabalhadores enquanto cogestores, não apenas do
interior da fábrica, como de toda a sociedade.
O termo usado por Marx para caracterizar a suplantação que mais
se aproxima das categorias econômicas é “associação”. Precisamente
por seu caráter oniabrangente, ela se apresenta como um princípio
político geral, visualizado como o centro de uma economia socialista e
está relacionada com questões especificamente políticas e morais
(MÉSZÁROS, 2016). Por referenciar questões tanto políticas quanto
morais, a categoria “associação” adquire seu significado marxiano, que
a torna adequada para vir a ser o princípio básico da economia
socialista. Todavia, quando se rompe o elo entre os aspectos políticos,
morais e econômicos, ela perde seu caráter socialista marxiano e sua
relevância para uma transcendência positiva da alienação se torna
extremamente duvidosa.
Por isso, o êxito da transição socialista ao comunismo perpassa
pela constituição do novo trabalhador que parta da sociedade não
emancipada e da personalidade estranhada, até a emancipação (processo
que levará séculos), um processo de transformação objetiva e subjetiva
do trabalho.
Uma primeira medida imediata da superação da lógica do capital
da produção consiste em colocar o uso do progresso tecnológico para
diminuir o tempo socialmente necessário de trabalho, de modo a reduzir
drasticamente a jornada de trabalho de toda classe trabalhadora e não
aumentar o número de desempregados para ampliar o exército industrial
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de reserva e contrair salários, como acontece nos marcos do capital49.
Para tanto, o aumento da produtividade que leva a humanidade a
economizar tempo socialmente necessário para a produção de
mercadorias, precisa ser acompanhado da socialização dos meios de
produção, absorvendo a superpopulação relativa. (MARX, 2011).
Se sob a pulsão do capital, as políticas sociais controlam a
superpopulação relativa de modo a mantê-la e ampliá-la conforme
lógica mercantil – otimizando as condições de extração de mais-valia –,
sob a lógica socialista, as políticas sociais também terão este caráter de
gestão da superpopulação relativa num primeiro período de transição,
mas no sentido de absorvê-la ao trabalho livre e dar acesso aos meios de
produção e subsistência, primando pela satisfação de necessidades
humanas. Isso implica não apenas promover o acesso aos meios de
produção, mas a compatibilização entre as capacidades, o tipo de
trabalho e as necessidades.
A drástica redução da jornada de trabalho requer a absorção dos
desempregados aos meios de produção enquanto trabalhador,
coprodutor e cogestor (MARX, 2011). Esta seria uma tarefa não tão
complicada se a propriedade privada não trouxesse milênios de
alienação do trabalho, do aprisionamento das capacidades humanas não
para a satisfação de suas necessidades, mas as da classe dominante.
Por isso, a transformação do trabalho dividido hierarquicamente
para o associativo de cogestão requer a construção intencional da nova
classe trabalhadora e uma nova forma de organização e gestão social.
Estes vêm vivenciando milênios de trabalho alienado (desde a
instituição da propriedade privada) e, sob os marcos do capital, vêm
sofrendo com diversos processos de reestruturação produtiva que
impõem um trabalho no qual predomina atitudes maquinais e
automáticas, buscando eliminar atividades profissionais qualificadas que
exijam participação de sua inteligência, fantasia e criatividade, para
executar seu trabalho a partir da objetividade do capital, sendo o
laboratório de novas formas de subsunção real do trabalhador ao capital
(DIAS, 1997).
É preciso, ao contrário, mudar a organização do trabalho de modo
a mecanizar o que é possível e liberar os seres humanos e suas
capacidades, inventividades, fantasias aos trabalhos que requeiram as
habilidades essencialmente humanas, como as de cuidado humano, a
49

Na contramão do progresso humano, e em nome dos interesses mais baixos do
imperialismo, a reforma trabalhista recém-aprovada no Brasil aumenta a jornada
de trabalho de 8 para exaustivas 12 horas de trabalho.
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arte, a ciência, etc. Faz-se preciso investir na constituição de homens
inteligentes, criativos e fantasiosos. Entre a divisão hierárquica do
trabalho contemporânea de seres humanos esfacelados e a constituição
da sociedade comunista gerida por seres humanos inteiros, existe um
longo caminho de socialização de riqueza (material e espiritual), poder e
meios de subsistência.
O homem coletivo precisa ter o arcabouço intelectual para
apreender a dinâmica de suas questões fidedignamente à dinâmica do
real (com cientificidade), para que possa dar coerência entre os
problemas identificados e as resoluções coletivamente tomadas. Assim,
é preciso investir na qualificação cultural dos trabalhadores para que
possam trabalhar de forma qualitativamente superior. Conforme
Martorano (2011), os avanços obtidos pelos trabalhadores no campo do
conhecimento e da cultura contribuem para despertar novas energias e
novas iniciativas em direção a uma educação contínua e multilateral.
Entretanto, apenas a elevação cultural não basta.
Os trabalhadores livremente associados precisam constituir a
socialização dos meios de produção e a organização do novo processo
de trabalho e dos trabalhadores de forma compatível a seus interesses e
capacidades pessoais que precisam ser continuamente incentivadas,
formadas e aprimoradas por serviços educacionais e outras políticas
sociais conectadas (segurança alimentar, habitação, etc.) harmonizando
interesses individuais e coletivos. Tais medidas são fundamentais para
resgatar o trabalho como fruição, sem o qual o trabalhador não pode
ultrapassar sua condição de apêndice da máquina, impedindo-o de
tornar-se cogestor do trabalho.
Por isso, para tornar-se cogestor, não basta que se decrete a
socialização dos meios de produção. Mészáros (2016) afirma que a
legislação socialista pode garantir que todos tenham acesso ao trabalho,
mas jamais conseguirá fazer do trabalho uma necessidade interior do ser
humano. Para isso, são necessários processos sociais e morais positivos
que primem pela emancipação humana da objetividade à subjetividade,
superando o estranhamento e os fetiches do capital. Buscando definir os
fundamentos ontológicos do ser humano não estranhado, Mészáros
(2016) fez algumas definições:
1. O homem é um ser natural;
2. Um ser natural que tem necessidades e capacidades;
3. Um ser que vive em sociedade e produz as condições
necessárias para sua existência;
4. Enquanto ser social produtivo, adquire novas necessidades
e capacidades;
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5. Transforma o mundo que o cerca, deixando sua marca;
6. Ao estabelecer suas próprias condições de vida sobre a
base natural na forma de instituições socioeconômicas e seus produtos, o
ser humano duplica a si mesmo em um mundo criado por ele;
7. Por meio de novas necessidades e capacidades, com base
na duplicação prática os humanos também se duplicam intelectualmente.
Mészáros (2016) afirma que o modo abstrato como os filósofos
lidam com o estranhamento é alienado/estranhado, pois ignoram as
condições elencadas de 1 a 6 e se limitam a problematizar como os seres
humanos se reproduzem intelectualmente: o estranhamento aparece
como algo exclusivo da interioridade. Porém, como denota o autor, o
momento de reprodução subjetiva dos estranhamentos tem sua origem
na objetividade, quando a satisfação de necessidades acontece de forma
alienada/estranhada, submetida aos apetites naturais brutos, ou o culto a
si mesmo, seja este si mesmo uma criatura egocêntrica por natureza ou
descrito como autoconsciência abstrata.
Como a alienação/estranhamento não é um ato singular, sua
suplantação mediante o procedimento autoconsciente, “[...] só pode ser
concebido como processo complexo de interação que produz mudanças
estruturais em todas as partes da totalidade humana.” (MÉSZÁROS,
2016, p. 167).
Se na sociabilidade capitalista a economia se centra nas
necessidades artificiais de lucro do capital, universalizando-as para
todas as dimensões – reificando universalmente as relações sociais –, a
constituição de uma economia pautada nas genuínas necessidades
humanas implica universalizar tais necessidades nas novas relações
sociais que se quer constituir, o que pressupõe o desenvolvimento de
capacidades condizentes.
A forma como se percebe a relação entre capacidade e
necessidade depende do viés de análise. Explica Mészáros (2016) que o
debate teológico-abstrato de natureza humana pressupõe os seres
humanos como criaturas que têm um ser totalmente espiritual como
criador e isso traz um conjunto de ideias morais que visa a liberar o ser
humano de sua “natureza animal”.
Isso porque nessa esfera animal situam-se as necessidades
humanas, enquanto as capacidades se situam no plano espiritual, numa
relação de oposição. Assim, a dignidade humana é tida como negação da
natureza humana, inspirada pelo dever. Neste quadro de referência, a
liberdade é separada de qualquer coisa natural e a natureza aparece
como obstáculo.
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Marx, por sua vez, nos vê como seres naturais autodeterminados,
ou seja, somos um animal que, a partir de sua própria atividade,
transforma a natureza para sanar suas necessidades, o que rebate na
transformação de si mesmo, constituindo-se como ser social a partir da
base biológica. Como ser natural, porta necessidades; de outro lado,
porta capacidades para satisfazer suas necessidades, sem as quais
sucumbiria. O problema da liberdade só pode ser formulado dentro deste
contexto, na relação dialética entre necessidade e capacidade. Falamos
de uma liberdade humana natural e socialmente limitada.
O ser humano é um ser natural com uma multiplicidade de
necessidades. A satisfação humana (a realização das necessidades
humanas) não pode ser concebida como abnegação ou subjugação
dessas necessidades, mas sua gratificação propriamente humana de
necessidades intrinsecamente humanas.
O ser humano precisa trabalhar para não morrer e, neste sentido,
está sob o domínio das necessidades. A liberdade humana não pode se
realizar dando as costas para esta realidade. As referências
transcendentes apenas transferem este problema a um plano diferente,
atribuindo um status inferior ao domínio da necessidade.
Marx (apud MÉSZÁROS, 2016), por sua vez, confirma essa
limitação como fonte de liberdade humana. A atividade produtiva
imposta como necessidade natural humana é percebida como meio de
satisfação humana, isto é, de realização da liberdade humana. A
liberdade humana consiste, exatamente, na realização das genuínas
necessidades humanas, limitadas. A limitação é condição para a
satisfação, posto que apenas o que de alguma maneira é limitado pode
ser satisfeito.
Quando Marx fala da riqueza interior do ser humano, ele se refere
ao homem rico e à necessidade humana rica. Um ser humano que teve
contato com diversas culturas, músicas, tipos de comida, museus, etc.,
tem, nas palavras de Vygotski (2001), repertório de vivências para
carecer. Este é, conforme Mészáros (2016), o ser humano rico porque é
carente de uma totalidade da manifestação humana de vida. O homem
no qual a sua realização existe como necessidade interior, como falta.
Mészáros (2016) afirma que este é o critério que deve ser aplicado na
análise moral. Assim, enquanto ser que realiza sua liberdade na
capacidade de suprir carências, o ser não estranhado, é aquele em que as
necessidades do outro existam como carência para ele.
[...] até que ponto a carência do ser humano se
tornou carência humana para ele, portanto, até que
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ponto o outro ser humano como ser humano se
tornou uma carência para ele, até que ponto ele,
em sua existência mais individual, é ao mesmo
tempo coletividade (MARX apud MÉSZÁROS,
2016, p. 169).

Somente quando a necessidade do outro existir em cada um, a
tirania da fábrica terá condições de ser suprimida, e o fenecimento do
Estado pode acontecer, pois terá condições de compatibilizar a vida
pública e privada.
[...] Essa unidade significa não só que a vida
privada tem de adquirir a consciência prática de
seu enraizamento social, mas também que a vida
pública precisa ser personalizada [...] significa não
só que o consumo passivo deve converter-se em
consumo criativo (produtivo, enriquecedor do ser
humano), mas também que a produção deve
converter-se em fruição [...] (MÉSZÁROS, 2016,
p.169).

Quando os seres humanos despertarem todas as manhãs para
desenvolver a atividade que mais o realiza e que melhor supra suas
necessidades e as da coletividade, então não será necessária a coação
externa do Estado, nem a apartação do consumo na esfera privada. Neste
longínquo futuro emancipado, teremos realizado a transcendência
positiva da propriedade privada, como “naturalismo plenamente
desenvolvido” e “humanismo plenamente desenvolvido”.
Esse estágio de desenvolvimento em que capacidades essenciais
do ser humano são plenamente exercidas – e por isso mesmo que é
chamado de “humanismo plenamente desenvolvido” -, é descrito como
“a verdadeira resolução do conflito entre existência e essência, entre
objetificação e autoafirmação, entre liberdade e necessidade, entre
indivíduo e gênero.” (MÉSZÁROS, 2016, p. 142).
Este estado de emancipação é fruto de um longo processo
histórico, que parte da humanidade esfacelada a qual será impossível de
integrar plenamente num processo produtivo emancipado, ainda que
organizado a partir da exigência do trabalhador, pela presença dos
resquícios do fetiche da produção e pelo rebaixamento dos sentidos
humanos. Conforme o processo de compatibilização entre maquinário e
organização do processo de trabalho se ajuste às capacidades e
necessidades humanas e vice-versa para a produção de valores de uso
genuína e humanamente necessários, vai tornando viável que cada qual
dê de si conforme suas capacidades para retirar da riqueza social aquilo
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de que necessita. Até lá, as políticas sociais serão mecanismo externo à
produção de regulação entre produção, consumo e necessidade, tanto na
compatibilização do trabalhador para desempenhar o processo
produtivo, quanto para organizar o consumo coletivo, como mecanismo
externo de transformação da forma de circulação e consumo, centrando
nas necessidades humanas, enfrentando as leis do mercado mundial.
A redução da jornada de trabalho é central na sociedade do porvir
por também socializar a verdadeira fonte de poder (o acesso aos meios
de produção) e permitir tempo livre para a vida política, sendo um passo
decisivo para a sociedade do futuro. Não há como mantermos extensas
jornadas de trabalho se quisermos que os trabalhadores participem
ativamente da organização política e esta deve ser uma preocupação
constante, que só deixa de ter validade quando política e economia não
forem mais esferas separadas pela alienação/estranhamento do trabalho.
Apenas a socialização direta da produção e sua
subordinação
consciente
às
necessidades
democraticamente determinadas das massas pode
levar a um novo desenvolvimento da tecnologia e
da ciência, promovendo o autodesenvolvimento e
não a autodestruição dos indivíduos e da
humanidade (MANDEL, 1985, p. 402).

Não basta apenas integrar todos os aptos ao trabalho para dar por
concluído o processo revolucionário. Além da compatibilização entre
capacidades e interesse do trabalhador com o acesso aos meios de
produção, torna-se fundamental que os trabalhadores gerenciem a
produção conforme necessidades humanas genuínas. Isso requer a
conciliação das necessidades e capacidades individuais às coletivas,
demandando e constituindo campo propício para desenvolver sentidos
humanos críticos ao fetiche do capital, refletindo a gestão coletiva
enquanto diálogo ativo com gênero humano para-si.
Não se trata de apenas socializar a riqueza social, o maquinário e
toda sorte de elementos objetivos para que o trabalho deixe de ser um
meio de vida e se torne fruição. O enriquecimento do sujeito físico é
apenas o enriquecimento do homem-mercadoria. A luta contra a
alienação é a batalha por resgatar o ser humano de um estado em que a
expansão dos produtos e das carências torna os humanos escravos
inventivos de apetites imaginários, os quais não levam à satisfação
humana porque expande forças produtivas equivalentes à expansão do
domínio dos poderes estranhos aos quais os trabalhadores estão sujeitos.
A superação das relações mercantis implica retirar o dinheiro do
centro da realização humana, elevar a satisfação das necessidades da
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esfera da autossatisfação individual e privada, elevando-a à fruição
humana, única forma de realizarmos plenamente nossas
individualidades, na medida em que são demandadas da coletividade
nossas melhores capacidades para a satisfação de necessidades humanas.
Se na sociedade capitalista as paixões e desejos mais
genuinamente humanos não deixam de ser devaneios se não tiver
dinheiro para dar objetividade; se nesta sociabilidade o dinheiro tem a
capacidade de criar por ser o meio para transformar a representação em
realidade e a realidade em mera representação (MARX, 2004). Então, o
desafio de construção da sociabilidade emancipada consiste em devolver
às mãos humanas tais poderes. Devolver ao trabalhador o acesso direto
aos meios de produção e consumo sem o intermédio do dinheiro,
implica devolver-lhe a propriedade dos meios de produção e
subsistência e sua capacidade de criar, de expressar sua interioridade, de
suprir suas necessidades materiais e espirituais.
A libertação dos sentidos humanos do fetichismo do “ter” requer
que o mundo das necessidades seja superado, dando base material para a
centralidade do “ser”. O mundo do ser requer o domínio das forças
produtivas viabilizando a estruturação de toda base econômica no
sentido de propiciar condições objetivas para o mais pleno
desenvolvimento das capacidades humanas direcionadas à satisfação de
necessidades humanas, ao contrário ao fetiche do capital. Mas a
socialização dos meios de produção não garante em si a superação do
fetichismo da mercadoria nos sentido humanos, mas abre condições
históricas para a sua superação. Será preciso uma revolução cultural
para sairmos do imediatismo, individualismo e libertar os sentidos do
ter.
A partir da subversão das relações e maquinário das fábricas,
abre-se a real possibilidade de reconectar a produção às necessidades
humanas, eliminando os objetivos fetichistas de produção e seus
rebatimentos nos sentidos humanos. Quando, enquanto cogestores das
forças produtivas, pudermos alocar os trabalhadores nas atividades com
que se identificam, fundaremos condições de vivenciarmos o prazer do
processo de trabalho, preencher nossa memória afetiva de significações
positivas de sua atividade no mundo, conectada a outras pessoas. Este é
o pré-requisito para avançarmos da autossatisfação individualista para a
fruição, o que significa a vivência de experiências profundas, que
requerem e desenvolvem múltiplas capacidades humanas em atividades
ligadas às genuínas necessidades humanas desta individualidade
conectada às necessidades da coletividade.
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Este processo, porém, não se dará do dia para a noite, nem de
forma automática e, até que se encerre, as políticas sociais prosseguirão
sendo um mecanismo extramercado de regular a relação dos homens
entre si e com a natureza, colocando em cena a genuína necessidade
humana dos trabalhadores do hoje e o do porvir que se quer construir.
A imposição de mudança qualitativa da sociedade e dos seres
humanos exige a construção de meios apropriados de intercâmbios que
orientem o processo de vida social para uma nova formação. “[...] Tal
sistema de controle metabólico não pode ser historicamente ultrapassado
sem que sejam criadas alternativas viáveis para inúmeras funções
reprodutivas nele realizadas por meio da submissão formal e real ao
trabalho [...]” (MÉSZÁROS, 2011, p. 212). É preciso fazer nascer uma
nova base econômica, um novo homem e uma nova sociedade, tudo a
partir de novas relações de trabalho radicalmente distintas.
Assim, as fábricas e terras sob o controle dos trabalhadores
politicamente organizados em torno do Estado proletário produzirão
conforme as necessidades coletivas (sanar a fome, o frio, as doenças,
etc.) a serem satisfeitas pelo consumo coletivo. O novo Estado (e este,
reflexo das novas relações de produção) emerge historicamente para
gerenciar a coletividade (pela coletividade), de modo a submeter a
classe burguesa e outros dominadores e opressores à ordem dos
trabalhadores revolucionários, até que já não haja mais divisão de classe,
nem opressão nas relações de sexo ou étnico-racial.
Quanto às opressões, é preciso fazer ressalvas. A suplantação da
propriedade privada não garante em si a superação do racismo ou da
cultura machista do plano cultural e de como ele conforma os sentidos
humanos. Segundo Mészáros (2015), em “Crítica do programa de
Gotha”, Marx expressa sua expectativa na sociedade de transição de que
haja medidas de intervenção negativa, demandando que agisse
desigualmente em favor dos fracos para que as piores desigualdades
herdadas do passado sejam superadas o mais rápido possível. A
superação das opressões também demandará alterações na objetividade
da sociedade e na subjetividade dos trabalhadores.
Para a efetiva igualdade entre homens e mulheres, no plano
objetivo, é preciso restabelecer a coerência entre produção, consumo e
necessidade, única maneira de conectar a gestão micro e macrossocial
de forma coerente às necessidades humanas coletivas (MÉSZÁROS,
2011), o que é fundamental para a emancipação da mulher da esfera
privada. Para acabar com a divisão sexual do trabalho e promover
igualdade material entre homens e mulheres é preciso mais que lhes dar
acesso aos meios de produção.
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A emancipação da mulher apenas se tornará viável com o
estabelecimento de nexos causais coerentes entre as necessidades
humanas individuais com a (re)produção coletiva, em que o provimento
das necessidades é responsabilidade de todos por meio da produção e
consumo coletivos, o que elimina a fragmentação da humanidade na
esfera privada da família, tornando os cuidados domésticos tarefa
coletiva e os filhos novamente membros da comunidade e não
propriedade dos pais e exclusiva responsabilidade da mãe (LESSA,
2012). A criança deixa de estar sob relações alienadas com a
comunidade e os cuidados passam a ser de relações genuinamente
humanas, numa solidariedade espontânea que coloca os SAICAs nos
museus históricos da humanidade para nos lembrarmos de tempos
difíceis que conseguimos superar para nunca mais voltar.
A reprodução biológica humana e todos os cuidados daí
decorrentes precisam ser de responsabilidade coletiva. O cuidado das
crianças e adolescentes torna-se responsabilidade coletiva na qual o
Estado proletário, enquanto força dos trabalhadores revolucionários
organizados, precisará organizar serviços que socializem o trabalho
doméstico: lavanderias, restaurantes populares, serviços de educação,
cultura e lazer que envolvam crianças e adolescentes em relações
comunitárias positivas e construtivas.
Serviços (não custa lembrar) dos trabalhadores para os
trabalhadores, em cogestão, o que supera as relações alienantes do
trabalho assalariado. Nesta relação em que a comunidade gere os
serviços sociais para sanar suas necessidades coletivas numa relação de
trabalho livre, não há divisão hierárquica do trabalho e as pessoas são
divididas em trabalhos livremente escolhidos conforme capacidades,
aptidões e formação técnica, sendo movida pelo genuíno interesse do
desenvolvimento humano e não a motivação salarial, tal como acontece
no capital.
A mulher, ao socializar as tarefas domésticas, se emancipa do
trabalho da esfera privada e ganha tempo para se autorrealizar em
atividades do seu interesse, através das quais possa satisfazer suas
capacidades e desejos – incluindo o tempo de gozar do prazer de ser
mãe, com condições objetivas de educar o filho da forma como deseja,
sem todas as responsabilidades que carrega do mundo do ter e as
necessidades humanas não supridas pela ausência de controle da gestão
social. Assim, a emancipação da mulher no mundo do trabalho implica
sua libertação do trabalho da esfera pública realizado no mercado, e a
emancipação do trabalho doméstico, sendo socializado com a
comunidade auto-organizada.
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A extinção da propriedade privada funda também a possibilidade
da mulher ser emancipada do trabalho sexual (reprodução do herdeiro),
o que cria condições materiais para a libertação sexual da mulher, a
retomada de seu corpo, da vivência de seus desejos respeitados pela
coletividade. Porém, a submissão milenar dos corpos das mulheres à
reprodução da propriedade traz consigo milênios de cultura do estupro,
da cultura machista patriarcal que estereotipa as mulheres e as coloca
como posse do homem.
Herdamos, a partir dos sentidos de posse do ter, a concepção de
relação conjugal muito próxima das relações mercantis: a relação de
amor constituída e alimentada por vivências e identificação recíproca é
substituída pela relação de posse e controle dos corpos, na qual os
mecanismos de controle são vistos como prova de amor, romantizando o
ciúme e as relações de abuso e violência. Este é o caldo cultural
naturalizado a partir do controle dos corpos e precisa ser
intencionalmente transformado pela revolução socialista. Tais são as
bases para a desconstrução da sexagem (CISNE, 2015).
Quanto à libertação da sexualidade da mulher, muito embora ela
diga respeito a aspectos comportamentais e culturais que precisam ser
radicalmente transformados e que não podem estar negligenciados nos
debates e ações políticas, a chave de sua transformação está na dinâmica
concreta da propriedade privada. A cultura machista consiste na
naturalização das relações concretas de dominação da mulher vinculadas
à dinâmica de reprodução da propriedade privada dos meios de
produção. Quando a apropriação coletiva dos meios de produção
emancipar a mulher do espaço privado, esta será a base concreta de
igualdade substantiva entre homens e mulheres e a superação da
dominação sexual do homem sobre a mulher.
Apenas com igual acesso aos meios de produção, meios de
subsistência e tempo livre é que se pode falar em igualdade material de
condições, o que abre historicamente condições de atingir igualdade na
estrutura (meios econômicos) e, a partir daí, da superestrutura social (no
direito, na cultura, no plano ideológico, etc.). A luta restrita apenas ao
aspecto cultural jamais poderá emancipar a sexualidade das mulheres.
Por outro lado, no processo de construção do comunismo, a cultura e a
disputa ideológica não podem ser negligenciadas.
A socialização dos meios de produção criam condições concretas
de eliminar a necessidade da família nuclear e abre caminho para
suplantar o binarismo da identidade e orientação sexual. A família
apenas existe porque ela é a esfera de consumo privado numa sociedade
que produz coletivamente, mas se apropria da riqueza privadamente.
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Conforme a propriedade privada dos meios de produção for
coletivizada e a forma de circulação e consumo reconfiguradas, a
constituição de núcleo familiar deixa de fazer sentido; conforme forem
sendo socializados os cuidados domésticos para os cuidados
comunitários, as mulheres se emancipam da vida privada e deixa de ser
necessária toda ideologia que sustenta a divisão sexual do trabalho e,
portanto, os papéis a serem desempenhados pelos sexos que estão
ideologicamente naturalizados. Isto, porém, não será automático. A
transformação da base material cria condições propícias para a
superação do patriarcado e do machismo, mas esta transição também
requer transformações no campo cultural e precisarão ser
transformações direcionadas intencionalmente através dos diferentes
aparatos de disseminação ideológica.
Quanto ao racismo, podemos empreender um raciocínio
semelhante, guardadas as especificidades. O capitalismo promove
divisão racial do trabalho, na qual os não brancos estão nas piores
posições. Esta condição materialmente inferior é naturalizada pelo
racismo no qual os povos tidos por não brancos ocidentais serão
desvalorizados, destituídos de sua condição de humano, o que tona
viável o genocídio da juventude negra no Brasil, das guerras genocidas
do oriente médio, ou o genocídio pela fome na África. A igualdade de
acesso aos meios de produção não garantem a igualdade substantiva
proposta por Mészáros (2011; 2009; 2015; 2016), porque os milênios de
assimetria nas vivências constitui assimetria nas condições de vivenciar
o poder, o acesso ao conhecimento, à valorização das falas,
conhecimentos, às expressões estéticas, aos meios de produção e difusão
de cultura e arte, etc. Assim, na questão étnico-racial, também é
necessária a transgressão material e espiritual.
A ruptura com a posse da propriedade privada dos meios de
produção tende a levar à desintegração do ter nos sentidos humanos, já
que funda uma sociedade em que os meios de produção estão voltados
às necessidades humanas e as preocupações se elevam do “ter com o que
sobreviver” e tornam-se “o que queremos ser”, numa vida comunal. Isto
só, entretanto, não basta. Torna-se necessário constituir ações
intencionais neste sentido. As transformações da base material da
sociedade constitui um contexto propício à transformação radical da
cultural dos trabalhadores, mas esta transformação precisa ser
conscientemente conduzida por aparatos institucionais estatais
organizados para isso, posto que o patriarcado, o racismo e outros
preconceitos estão impregnados culturalmente.
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As escolas, os teatros, cinemas, internet, etc., todos os
equipamentos sociais de disseminação ideológica precisam ser postos
para enfrentar a naturalização das opressões: desnaturalizar as violências
(física, sexual e psíquica, já que ações de preconceito são violências), a
culpabilização das vítimas, a explicação moralista para estes fenômenos,
a romantização das expressões de violência, etc. É preciso que o Estado
proletário puna severamente quem pratique crimes de ódio e violências;
é preciso que os meios de comunicação, em vez de veicularem
conteúdos machistas, racistas, preconceituosos e mistificadores do real,
veiculem conteúdos radicalmente críticos a tais elementos.
Toda a estratégia manipulatória do capital para ascensão e
manutenção do projeto burguês precisa ser direcionada num sentido
oposto: o de difundir conhecimento científico crítico que elucide a
coerente apreensão do real: que somos um único gênero humano e que a
base material de vida, para ser emancipada, precisa ofertar a cada um de
nós, membro da espécie humana, as mesmas condição de se
desenvolver, enriquecer, de suprir carências, de cogerir o mundo e de
ofertar suas melhores potencialidades aos demais, ultrapassando a
divisão socialmente construída da humanidade em sexos e raças. Essas
medidas são necessárias para superar as opressões e os estranhamentos,
todos frutos dos fetiches do ter sobre os sentidos humanos.
Assim, num primeiro estágio da revolução, ainda traremos
resquícios da ordem burguesa com os quais precisaremos lidar de forma
coletiva e consciente. Até que as contradições de classe virem peças de
museu, a proclamação de direitos e a necessidade de um aparato estatal
que use da força para instituí-los, prosseguirá sendo uma necessidade,
mas como vetor de força no sentido oposto: enquanto na ordem
burguesa o vetor de força do Estado recai sobre a classe trabalhadora
para repor sua exploração e opressão, no processo revolucionário, a
força do Estado recairá sobre todos aqueles contrários ao processo de
socialização de meios de produção e poder, no sentido de eliminar
explorações, dominações e opressões.
Isso nos obriga a admitir a inviabilidade histórica de destruição
imediata do Estado, porém, a necessidade de sua radical transformação.
As contradições herdadas da sociabilidade capitalista levam à
necessidade de constituição de um aparato estatal que represente os
interesses dos trabalhadores revolucionários, em meio aos interesses
conflitantes próprios deste período de transição histórica. Assim, o
Estado burguês precisa ser substituído por outro aparato estatal que
represente o poder político dos proletários organizados. Este não é um
processo imediato.
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[...] não é possível colocar abaixo o prédio
existente e erigir outro com funções
completamente diferentes eu seu lugar. A vida
deve continuar na casa escorada durante todo o
curso de reconstrução, retirando um andar após o
outro de baixo pra cima, inserindo a nova
estrutura, de modo que ao final nada deve ser
deixado da casa velha [...] (MÉSZÁROS, 2015, p.
167).

Num primeiro momento não será possível eliminar sistemas de
tributação, constituição de fundo público para o financiamento de
escolas, hospitais, universidades etc. Tampouco queimaremos as
estruturas destes serviços porque eles faziam parte do Estado burguês. A
partir desta estrutura herdada será necessário reordená-los para subverter
o núcleo fetichista do capital, socializando riqueza material e espiritual,
além do próprio poder político propiciando a gestão autônoma e coletiva
da vida social.
Enquanto as funções vitais de controle do sociometabolismo não
forem efetivamente ocupadas e exercidas pelos trabalhadores associados
para ser deixadas a um pessoal de controle separado, o próprio trabalho
prosseguirá reproduzindo o poder do capital contra si mesmo e desta
forma estendendo a dominação da riqueza alienada sobre a sociedade,
até que se compatibilizem as esferas de produção, circulação e consumo
e que se fundam as esferas econômica e política (idem, 2015).
O fenecimento do Estado – sem o qual não se pode vislumbrar o
êxito do processo socialista – requer o fenecimento do capital no
controle da reprodução sociometabólica. O círculo vicioso que por um
lado põe o trabalho sob dependência do capital e, por outro, o coloca
numa posição subordinada no que concerne à tomada de decisão política
por um poder estatal estranho, apenas pode ser quebrado por produtores
que progressivamente cessem de produzir a supremacia material do
capital e isto só pode ser feito enfrentando a divisão hierárquica do
trabalho no capital.
[...] o fenecimento do Estado implica não apenas o
fenecimento do capital como controlador
objetivado e reificado da ordem socialreprodutiva, mas também a autotranscendência do
trabalho da condição de subordinado aos
imperativos materiais imposta pelo sistema
prevalecente da divisão estrutura/hierárquica do
trabalho e do poder estatal. Isto é possível apenas
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se todas as funções de controle do
sociometabolismo [...] forem progressivamente
apropriadas e progressivamente exercidas pelos
produtores associados. Neste sentido, o
afastamento
estrutural
objetivo
das
personificações do capital [...] por meio de um
sistema de auto-administração genuíno é a chave
para a reconstrução das estruturas herdadas
(MÉSZÁROS, 2015, p. 171).

Fábricas sem gerentes e diretores, Estado sem ministros,
deputados, ou juízes intocáveis; todos trabalhadores cogestores, este é o
pressuposto. Caso queiramos construir um processo revolucionário que
altere a sociedade de forma qualitativamente superior, é preciso
constituir uma autêntica democracia (para os trabalhadores) na qual os
trabalhadores tenham o mesmo poder decisório e possam dar as
respostas coerentes aos problemas enfrentados, em oposição à
democracia manipulatória burguesa (LUKÁCS, 2013), para o que o
Estado e sua burocracia não possam estar alheios ao trabalhador.
Por isso, não há outra célula para este Estado radicalmente
democrático que não seja o conselho de trabalhadores para que se
descentralizem as decisões e as coloquem sob o controle efetivo dos
trabalhadores. Somente assim não será “[...] um Estado agindo sobre os
trabalhadores como um órgão estranho a eles, mas são os conselhos
operários a expressão viva de sua própria ação.” (MARTORANO, 2011,
p. 149).
A primeira experiência de hegemonia política dos trabalhadores
sobre o aparato estatal foi a Comuna de Paris, em 1871. Esta experiência
revela a necessidade de romper com o aparato estatal burguês (e destrói
a perspectiva reformista), mas revela a necessidade de ser substituído
pela ditadura do proletariado. Em outras palavras, trabalhadores
organizados enquanto classe dominante, sendo este Estado proletário de
transição que deverá ser extinto na passagem do capitalismo ao
comunismo, tornando evidente a tarefa histórica de transformação
radical das instituições burguesas as quais precisam ser compatibilizadas
com as necessidades humanas do trabalhador, sob seu comando.
Para que o Estado seja expressão dos trabalhadores politicamente
organizados, a forma Política do Estado pós-revolução na Comuna de
Paris foi (TRINDADE, 2010):

Sufrágio universal;

Mandados imperativos para determinado fim e revogáveis
a qualquer momento por seus eleitores;
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Conselheiros pessoalmente responsabilizados pelas
decisões que adotarem, sem qualquer imunidade legal;

Remuneração fixada pelo salário médio dos trabalhadores;

Todos os servidores públicos são eleitos – de juízes a
chefes da guarda, com o único requisito de formação técnica, sendo
também pessoalmente responsáveis e ganhando salário médio dos
trabalhadores;

Nenhuma mordomia a ninguém;

Serviços deixam de ser de posse dos gestores centrais e
submetem-se ao controle dos trabalhadores;

Conselhos eram legisladores e executores, impedindo que
leis sejam promulgadas e não executadas, ou executadas sem a
fidelidade com suas finalidades;

A hierarquia do poder público foi simplificada abolindo-se
os cargos e funções claramente desnecessários;

O exército permanente foi substituído pelo povo armado.
Tais medidas, segundo o autor, evitam os carreiristas e todos
aqueles que querem enriquecer com dinheiro público, além de colocar o
Estado e a burocracia estatal (ele deve satisfação não a seu superior
hierárquico, mas ao trabalhador) sob o domínio dos trabalhadores, não
acima deles. Supera por completo a corriqueira independência dos
eleitos em relação a seus eleitores. A política deixa de ser tomada por
políticos profissionais e passa a ser assunto de todo cidadão, os cargos
mais importantes deixam de ser indicações de partidos que não
representam os interesses dos trabalhadores, sendo toda a burocracia
estatal, dos altos cargos aos baixos, escolhidos pelo povo.
A experiência se refere, portanto, a uma tentativa histórica dos
trabalhadores instaurarem a democracia direta, em contraposição ao
regime parlamentar burguês, embora não tenha abolido a elegibilidade e
a representatividade.
Esse conjunto de medidas ocorreu para a abolição da totalidade
dos privilégios dos funcionários do Estado, para o controle permanente
das suas atividades e, sobretudo, para que as funções próprias do poder
estatal passassem a ser exercidas diretamente pela maioria da população.
Em última análise, essas medidas foram: a expressão da passagem da
democracia burguesa para a democracia proletária; da democracia dos
opressores para a democracia das classes oprimidas; do Estado como
força especial de repressão de uma determinada classe para a repressão
dos opressores pela força conjunta da maioria do povo, dos operários e
camponeses. Referem-se à organização estatal, puramente política da
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sociedade, mas é evidente que só adquirem sua plena importância e
sentido em conexão com a expropriação dos expropriadores, ou seja,
com a transformação da propriedade privada capitalista dos meios de
produção em propriedade social (COGGIOLA, 1996, p. 194).
Apenas sob o Estado proletário – erguido pelo poder popular para
a construção da propriedade coletiva dos meios fundamentais de
produção – é que se abre a possibilidade histórica das políticas sociais se
conectarem estruturalmente a valores emancipatórios e funcionar como
mediação de segunda ordem socialista, porque só então podem e devem
transgredir os limites do capital. Exclusivamente sobre estas bases, o
direito materializado pelas políticas sociais pode ultrapassar o direito
enquanto engodo do trabalhador, lidando com as reais causas das
refrações da “questão social”, tornando-se um meio de subversão da
propriedade privada dos meios de produção e promoção da igualdade
substantiva.
Aí, então, ela deixa de ser um engodo que omite as causas
originárias da “questão social” e brinca com suas consequências para
efetivamente buscar saná-la. Esta base de poder que configura o Estado
proletário é a estrutura radicalmente diferente e qualitativamente oposta
ao poder burguês que torna possível o direito do Estado proletário ir às
verdadeiras causas da refração da “questão social”, manipulando as
variáveis que viabilizem o progressivo definhamento das políticas
sociais, porque elas contribuirão para regular a relação dialética entre
produção, consumo e necessidade numa nova base econômica.
Perceba, porém, que o monopólio do Estado pelo trabalhador tem
por finalidade tomar posse do controle do aparato estatal e impor a ele
seus interesses, de modo a livrar o núcleo socializante das políticas
sociais da lógica mercantil. Por outro lado, pela necessidade do
trabalhador monopolizar a violência para impor seu projeto de
sociedade. Todo direito mediado por aparato estatal requer a
institucionalidade do Estado para impor à coletividade um dado modo
de gestão coletiva, estando subentendido o uso da violência nos casos
em que for necessário. O mesmo vale para o Estado proletário e as
políticas sociais que materializam o direito dos trabalhadores. Será
preciso o uso da força para tirar a lógica mercantil da gestão do
excedente social que hoje é intensamente desperdiçado em gastos
perdulários do Estado e em diversos setores de produção destrutiva
(como indústria bélica, publicitária, etc.).
Não basta, porém, domínio do Estado e seu monopólio da
violência. É preciso saber o que fazer com o poder conquistado, quais
nexos causais transformar na realidade social para fazer emergir a
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sociedade do porvir. Neste ponto, as políticas sociais têm papel
primordial de socialização de riqueza social (meios de subsistência,
conhecimento, cultura, etc.) e poder político, contribuindo para a
subversão da ordem burguesa.
A efetiva compatibilização entre produção, consumo e
necessidades requer a universalização do trabalho emancipado, a
organização da humanidade enquanto espécie e o direcionamento das
forças produtivas para a satisfação de necessidades humanas, o que
intenta seres humanos com suas capacidades desenvolvidas de forma
coerente a elas e à constituição de elementos de gestão coletiva. Este é
um longo processo histórico de emancipação humana do capital que,
enquanto não tiver se finalizado, requererá ações estatais externas à
economia para lidar com as contradições.
As políticas sociais serão necessárias, mas elas possuirão uma
peculiaridade: serão políticas sociais que interferem em suas causas para
saná-las, e não em seus efeitos para mantê-las. Por isso, hão de ser
políticas sociais cuja efetividade será medida pelo seu definhamento,
pois a comunidade absorve mecanismos de satisfação das diversas
necessidades humanas na própria dinâmica radicalmente nova de
produção, circulação e consumo.
Assim, as políticas sociais proletárias serão mediações
extraeconômicas de socialização de riqueza (material e espiritual) e
poder político, de forma que as comunidades desalienadas assumam,
além do controle da produção, o controle dos serviços de reprodução
social que atendam às necessidades sociais coletivas, constituindo
mecanismos de consumo coletivo que construam as relações de gênero
humano para si, não alienados/estranhados (LUKÁCS, 2013). O salto
para a propriedade coletiva abre caminhos para a radicalização da
organização dos serviços sociais, vinculando-os às necessidades
humanas.
[...] bem mais efetivamente operante em todos os
campos do que aquela que de antemão se limita a
uma reforma meramente institucional dentro do
respectivo sistema vigente, que nem mesmo
deseja ultrapassar o nível da generidade em si. As
experiências feitas com as revoluções mostram
que, quando se tem intenções gerais definidas em
termos ideologicamente elevados, também a obra
de reforma institucional costuma ser levada a cabo
de modo mais coerente (LUKÁCS, 2013, p. 761762).
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Não há outra forma das políticas sociais se revolucionarem e
melhor ajustarem a conexão entre produção e necessidade que não seja
colocá-las sob a gestão e avaliação dos trabalhadores dos serviços
sociais (votados pelos trabalhadores) e os trabalhadores que os
usufruem. Ninguém melhor que o executor do trabalho e o usuário para
determinar como os serviços devem funcionar, qual equipe deve ser
ampliada, onde se deve investir e onde é possível economizar, etc.
Nenhum mecanismo melhor de distribuição de meios de subsistência do
que os trabalhadores organizados constituírem mecanismos de
socialização do excedente econômico, que nos marcos do capital gera da
crise de superprodução, mas que liberados da lógica de lucros do capital,
abrem caminho para a abundância ao racionalizar o investimento do
fundo público à lógica das necessidades humanas.
Por isso, as políticas sociais são medidas essenciais para o
enfrentamento do capital: na política urbana, promover política
habitacional vinculada à reforma urbana que enfrente a especulação do
capital sobre os territórios, de modo a racionalizar o uso e organização
das cidades; política de segurança alimentar e nutricional vinculada à
reforma agrária e à construção de restaurantes populares, de modo a
erradicar a fome e liberar as mulheres do trabalho doméstico; política de
emprego e renda pautada na socialização de meios de produção e na
política de formação continuada de trabalhadores, etc.
A partir do efetivo controle pelo trabalhador dos meios de
produção e do Estado, abre-se a possibilidade histórica de reconfigurar
radicalmente as políticas sociais – colocada sob o domínio dos
trabalhadores politicamente organizados para destruir o capital e sanar
suas necessidades, num mesmo processo. Note-se que se enquanto
mediação de segunda ordem do capital, elas respeitavam e alimentavam
o trabalho alienado e a propriedade privada dos meios de produção,
auxiliando no processo de extração de mais-valia. Aqui ela precisa
funcionar de forma diametralmente oposta e necessariamente funcionar
enquanto mecanismo econômico de socialização da riqueza social
(material e espiritual), revertendo o excedente econômico em acesso a
valores de usos essenciais à reprodução humana qualitativamente
superior para destruir a propriedade privada dos meios de produção e o
trabalho alienado. Proporcionando, assim, o salto qualitativo dos
sentidos humanos, livrando-os do fetiche do ter, conectando-os ao ser,
sendo o trabalhador agente e objeto das transformações radicais.
A tarefa histórica revolucionária consiste, portanto, em construir
a gestão social dos trabalhadores pelos próprios trabalhadores,
administrando diretamente meios de produção – bem como todos os
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mecanismos institucionais que sanem suas necessidades sociais de
trabalho, educação, saúde, habitação, cultura, mobilidade urbana, etc. –
utilizando os recursos disponíveis para elevar os seres humanos da
condição de força de trabalho a trabalhadores livres, conscientes,
associativos e universalmente portadores dos meios de produção, poder
político decisório sobre a coletividade e patrimônio cultural para
promoverem gestão social eticamente superior aos homens burgueses.
A construção do socialismo requer a constituição de um novo
nexo psicofísico, um novo tipo de trabalhador e de ser humano, o
homem-coletivo, que viva e atue em novas dimensões quando as antigas
ainda estão fortemente enraizadas (DIAS, 1997). Tal projeto requer,
portanto, a construção conscientemente direcionada de uma nova
objetividade e subjetividade – a criação de um novo homo economicus –
para o que o Estado proletário possui, papel fundamental para fusão
deste com o homo legalis, eliminando a cisão entre economia e política,
fundando o homem emancipado.
Esta construção parte da objetividade – subversão do setor
produtivo e acesso aos meios de subsistência (alimentação, habitação,
saúde, etc.) – e a construção da subjetividade do homem do porvir por
meio de ações coletivas (ou ações estatais) de educação, cultura, lazer,
etc., que, não mais alheias aos trabalhadores, são integradas às ações
coletivas de comunidades humanas desalienadas do poder econômico e
político e em contato com condições concretas de vida propícias à nova
subjetividade humano-genérica.
Até porque, além de se referir a ações coletivas para sanar
necessidades coletivas da própria comunidade, elas são
intencionalmente direcionadas para construção do ser humano coletivo,
construindo diálogo ativo com a esfera do gênero humano para-si, tanto
na estruturação quanto na execução do aparato institucional. Martorano
(2011) indica que é necessária uma pedagogia de caráter moral, político
e social que prepare os trabalhadores, na condição de produtores, para
desempenhar diretamente seu papel de dirigente. Caso contrário, eles se
veem obrigados a delegar o papel dirigente a grupos, tendendo a gestão
coletiva escapar do controle, como força cega.
As políticas sociais podem contribuir enormemente no processo
pedagógico de tornar-se dirigente a partir dos sentidos do ser (não
fetichista). Dar o efetivo acesso aos trabalhadores da gestão das políticas
sociais coletivamente a partir de seus nexos estruturantes –
delineamento de orçamento e sua execução, do delineamento das ações,
abrangência e público atendido, equipes a serem constituídas, etc. –
significa submetê-los a uma práxis valorosa ao processo de
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revolucionamento da sociedade. Isso porque a direta gestão de
necessidades coletivas, por mecanismos coletivos, leva os trabalhadores
a desenvolverem habilidades a partir de necessidades humanas,
essenciais à sociedade de cogestores cuja gestão esteja para além dos
fetiches do capital. Nos milênios de alienação do trabalho, a
organização, coordenação e controle das múltiplas atividades da
reprodução social sempre estiveram acima dos trabalhadores,
subjugando-os, repondo fetiches e reificações. Por isso, estes carecem de
formação e experiência em inúmeras tarefas, sobretudo na gestão do
trabalho e da sociedade (MARTORANO, 2011).
Estas medidas socializantes da riqueza (material e espiritual)
humana representam, de imediato, poderoso salto qualitativo na
condição de vida do trabalhador, que serve também de atrativo para o
engajamento voluntário dos trabalhadores na luta e a elevação de sua
subjetividade a outros patamares. Vinculando, assim, seu projeto
individual e imediato ao projeto coletivo mediato de construção do
comunismo, abrindo diálogo ativo entre o desenvolvimento da
generidade em si e para si (LUKÁCS, 2013), já que esta socialização
significa dar a todos condições humanas de existência, desanimalizando
os sentidos, viabilizando a construção do novo ser humano desalienado
(objetiva e subjetivamente) e não estranhado.
Isso porque a gestão coletiva de necessidades humanas leva os
trabalhadores a refletirem coletivamente sobre suas necessidades
(enfrentando o estranhamento humano) e meios de satisfazê-la. É
inerente a esta práxis um tipo de reflexão para além do individualismo,
podendo se conectar ao humano-genérico. Ao mesmo tempo, a
hegemonia do trabalhador na gestão dos serviços sociais leva a saltos
qualitativos do serviço prestado, que significa imediatamente salto
qualitativo na vida dos trabalhadores, o que é essencial para
compatibilizar demandas individuais imediatas (melhoria da vida por
meio de acesso à habitação, saneamento básico, saúde, lazer, cultura,
educação, etc.) a mediatas, de transformação social pela socialização dos
meios de produção e poder político, superando o trabalho
estruturalmente alienado.
Este foi um grande problema enfrentado pelo socialismo real na
constituição do gênero humano para si. A contradição entre as
necessidades imediatas do trabalhador e as condições para satisfazê-las,
levou a um fosso cada vez maior entre exigência de curto prazo dos
trabalhadores e o apelo do partido dominante de integral engajamento a
um projeto cujos benefícios viriam a médio e longo prazo. Até porque a
própria ideia de uma sociedade igualitária gera a expectativa de acesso
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mais amplo ao conjunto de bens disponíveis, o que é visto como
merecida recompensa pelos sacrifícios pessoais, familiares e coletivos
realizados em nome da revolução (MARTORANO, 2011).
Tais contradições foram vividas numa Rússia de forças
produtivas atrasadas, num Estado que prescindia de qualquer função
assistencial. Hoje, há a pujança de riqueza no mundo com sua absurda
concentração, em contraponto a largos direitos formalmente
reconhecidos e de complexa institucionalidade estatal de políticas
sociais. Neste cenário, o núcleo socializante das políticas sociais
destravado dos limites do capital representa poderoso meio de
compatibilizar interesses imediatos do trabalhador com a construção
coletiva mediata de uma nova sociedade.
A coerência do aparato institucional estatal com as necessidades
dos trabalhadores que respondam ativamente ao gênero humano para si
é, portanto, pré-requisito para o êxito do revolucionamento das relações
sociais rumo ao comunismo. Caso os trabalhadores verifiquem no
Estado proletário este papel histórico, a tendência é a de que eles
voluntariamente se prestem a participar da cogestão social. A
identificação com o trabalho individual e a luta coletiva é fundamental
para o êxito da construção do socialismo, pois para esta construção
histórica não nos serve participação induzida. O papel indispensável é o
da participação autêntica, que só pode advir da livre tomada de posição
dos trabalhadores associados (MARTONARO, 2011). Caso contrário,
não teremos de cada um conforme suas capacidades e jamais poderemos
oferecer a cada um conforme suas necessidades.
Fica claro, portanto, que o engajamento dos trabalhadores na
construção da sociedade e do homem do porvir não ocorrerá de forma
espontânea e a tarefa central do Estado proletário precisa ser a de seu
indutor a partir dos conselhos operários como escola de participação, da
participação atrelada a medidas de socialização econômica, cultural e
política, buscando a íntima integração entre economia e política.
Este atrelamento requer, para além do chão da fábrica, o
reordenamento do aparato institucional estatal para que se promova a
subversão da forma de gestão social, viabilizando a subversão da
posição do trabalhador de apêndice da máquina (tanto a máquina fabril,
quanto a máquina burocrática-estatal) para agente ativo da (re)produção
social. Um novo mundo requer um novo homem e vice-versa.
Por isso, defendemos o papel fundamental das políticas sociais
para o êxito da revolução socialista no século XXI, enquanto mecanismo
de socialização da riqueza material e espiritual e democratização do
acesso ao poder político. Este é o projeto político dos executores
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terminais de políticas sociais que pretendem como nós, assistentes
sociais brasileiras, vincular nosso cotidiano de trabalho à emancipação
humana.
A Revolução Russa aconteceu em nome do acesso a pão, terra e
paz. Estes lemas podem não nos mobilizar, posto que a elevação do alto
grau de desenvolvimento das forças produtivas da sociedade
contemporânea (que diminui o tempo socialmente necessário para
produção de mercadorias) reduz o peso econômico dos atos necessários
à reprodução imediata da vida física, perdendo seu papel inicialmente
dominante e a reprodução da vida recebe modos de satisfação num nível
mais social e elevado, mais afastado dessa reprodução imediata da vida.
Surgem novas necessidades a serem satisfeitas, impossíveis em estágios
iniciais e que são satisfeitas de modo complexo e social (LUKACS,
2013).
A gente quer sim comida, mas também “diversão e arte” (Titãs
em “Comida”). Não basta mais alimentar o corpo e ter um trabalho. Há
necessidades mais complexas para suprir e o capital tem feito à sua
maneira: o desenvolvimento das forças produtivas e diversas artimanhas
do capital nos permite acesso à comida, paga no crédito do cartão; até
nos oferece acesso a uma casa, seja pagando 30 anos de financiamento
ou aluguel eternamente. Entretanto, as dívidas cada vez mais altas, o
salário cada vez mais achatado e comprometido com bancos, o
encarecimento dos produtos, o desemprego, tudo isso faz gestar no
âmago da história o novo trabalhador que acesse a riqueza social que ele
já produz, mas que está apartado pela alienação do trabalho.
As políticas sociais no processo revolucionário do século XXI
serão mecanismos essenciais para aglutinarem trabalhadores e retirá-los
da atomização e passividade; para transformar toda a riqueza acumulada
na forma de fortunas privadas em riqueza social, para todos satisfazerem
suas necessidades das mais simples às mais complexas, reestabelecendo
as relações de solidariedade espontânea das comunidades, sendo a
humanidade a comunidade universal do gênero humano. Nesse
processo, a América Latina possui particularidades, enquanto economia
de capitalismo dependente.
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4.2.
A importância das Políticas Sociais na Construção
do Projeto Revolucionário do Século XXI nos Países de Capitalismo
Dependente

Mészáros (2011) nos chama a atenção para a necessidade de
superar a “tirania da fábrica” e nós latino-americanos temos o dever,
caso queiramos nos emancipar, de compreender o que significa isso.
Nós, assistentes sociais, sabemos como um chavão que a
“questão social” é fruto da relação capital x trabalho, mas não
entendemos o que concretamente isso quer dizer porque não
qualificamos o que seja o capital e o que seja o trabalho para a América
Latina. Compreender a América Latina implica compreender o que
exatamente significa a “tirania das fábricas”.
Marx (2011), quando discute a acumulação primitiva, denota que
as indústrias são frutos do desenvolvimento das forças produtivas
europeias e suas necessidades de autoexpansão levam à constituição de
um mercado mundial, a partir de seus interesses de lucro. Esta relação
de submissão é tão intensa que o autor, inclusive, afirma que a
Revolução Industrial inglesa não teria sido possível sem o roubo da
prata da América.
Valência (2009) afirma que durante o processo de maturação do
desenvolvimento do capitalismo na economia global houve a
constituição de dois tipos distintos de sociedade e formação econômica:
a.
As desenvolvidas, cujo processo histórico combinou as
formas de exploração de mais-valia absoluta e relativa e têm como
alavanca de acumulação do capital o desenvolvimento da produtividade
do trabalho pautado no desenvolvimento tecnológico;
b.
Sociedades dependentes ou subdesenvolvidas, que
fincaram seu desenvolvimento na maior exploração da força de trabalho
por meio da extensão da jornada de trabalho e o pagamento da força de
trabalho abaixo do seu valor.
Os países centrais são aqueles onde a indústria se desenvolveu e
que praticam ação imperialista sobre os países de capitalismo
dependente, os quais não possuem o mesmo desenvolvimento
tecnológico e, por isso, se inserem numa condição dependente. Explica
Marini (2000), que a economia latino-americana apenas pode ser
compreendida enquanto contratendência de queda da taxa de lucro dos
países centrais.
Para enfrentar a tendência de queda da taxa de lucros, as
indústrias são obrigadas a encontrar maneiras de reduzir os gastos com
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capital constante e variável para poder ampliar a extração de mais-valia.
Neste sentido, pautada na superexploração do trabalho, a América
Latina serve como fornecedora de commodities baratas para reduzir o
custo das mercadorias, diminuindo os gastos das indústrias com matériaprima; e bens de consumo que constituem o preço da força de trabalho
dos países centrais que participam da economia enquanto consumidores.
Segundo Silva (2012), é por este movimento expansionista – a
partir da indústria europeia para o mundo – que se funda o racismo
moderno, no qual o capital europeu irá escravizar negros da África para
produzir commodities a baixo custo nas Américas colonizadas, fundando
o capitalismo estruturalmente racista, num racismo em escala industrial,
que diferencia os seres humanos entre raças (constituídas por relações
sociais de exploração). A diferenciação material dos seres humanos – a
partir da expansão da indústria da Europa branca subordinando o resto
do mundo – será justificada no plano cultural pelo racismo, que alcança
fundamentações pseudocientíficas, diferenciando os seres humanos
entre si pelos fenótipos. No caso brasileiro, o racismo no plano cultural
naturalizava a posição de animalização dos negros escravizados para
reduzir o preço das commodities que alimentavam os trabalhadores e
indústrias dos países centrais.
Explica Marini (2000) que o fato de sermos economia
exportadora faz com que se quebre o ciclo de produção, circulação e
consumo, porque a produção é consumida internacionalmente. Isso faz
com que o trabalhador latino-americano participe do mercado apenas na
condição de produtor do qual se extrai mais-valia, excluído da função de
consumo. Por isso, quanto mais achatado for o custo da força de
trabalho latina, melhor para o mercado. Isso leva estruturalmente à
inviabilidade de vivenciarmos direitos trabalhistas ou sociais nos marcos
do capitalismo dependente.
Lênin (2014), nos mostra que já no início do século XIX se
constitui um grupo de países imperialistas que irá submeter todo o
mundo a seus interesses. Este grupo de imperialistas é constituído por
oligopólios financeiros formados pela fusão entre capital bancário e
industrial, de modo que os bancos deixam de ser meros intermediários,
passando a ser aqueles que ditam a economia mundial.
Nesta fase do capital, a centralidade da economia deixa de ser a
exportação de mercadorias para se tornar a exportação de capitais,
assumindo os juros bancários um papel fundamental para a apropriação
de mais-valia (idem, 2014). É assim, segundo Chesnais (2005), que os
países imperialistas estruturaram seu poder de mando ao dominar os
países do Terceiro Mundo por meio do mercado. Incentivados a
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aproveitarem dos créditos aparentemente vantajosos associados à
reciclagem dos petrodólares, estes países foram os maiores reféns desta
tirania.
Nas palavras do autor, “a dívida levou a um forte crescimento da
dominação econômica e política dos países capitalistas centrais sobre os
da periferia” (CHESNAIS, 2005, p. 40), de modo que as políticas
sociais no Brasil estão em colapso devido ao comprometimento do
fundo público com o pagamento da dívida pública.
Assim, a partir dos interesses dos países centrais – que, enquanto
imperialistas dominam, como já mostrava Lênin (2014) –, dos meios de
produção, das fontes de matéria-prima, da contratação da força de
trabalho, dos mercados e do capital financeiro, o mundo se globaliza.
De acordo com Valência (2009), o eixo central para abordar a
globalização é a lei do valor, que disseca como se dá a exploração do
trabalho e que acarreta na ampliação de lucro para o capital e
empobrecimento para o trabalhador, tal qual Marx estabeleceu em “O
Capital”. Entendemos que a globalização consiste no processo de
generalização do capital abstrato na sociedade capitalista
contemporânea, tendo em vista que a lei do valor organiza e regula a
atividade humana na sociedade capitalista.
A generalização da lei do valor terá especificidades históricas. No
caso da revolução burguesa no Brasil, Fernandes (2005) nos explica que
foi bastante diferenciada do que se processou nos países centrais. Nestes
países, a emersão do capitalismo é fruto do processo de
desenvolvimento de suas forças produtivas e do seu particular processo
de luta de classes, quando a burguesia aliançada a camponeses é a força
política que, de baixo para cima, num movimento democrático, funda a
sociabilidade do capital destituindo à força a nobreza proprietária de
terras.
No Brasil, havia uma oligarquia agrária latifundiária que viu no
processo de revolucionamento das bases materiais do país uma forma de
modernizar seus negócios e ampliar seus lucros. Uma burguesia
atrasada, tacanha e apenas comprometida com seus interesses
particulares, sem qualquer projeto de nação.
Ocorre uma transição por cima, na qual a aristocracia agrária
utiliza o poder do Estado para modernizar a economia conforme seus
interesses, mantendo os trabalhadores, cujos interesses são totalmente
excluídos do processo, fundando um Estado autoritário a serviço
exclusivo das elites, contra os trabalhadores.
[...] Ao contrário de outras burguesias, que
forjaram instituições próprias de poder
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especificamente social e só usaram o Estado para
arranjos mais complicados e específicos, a nossa
burguesia converge para o Estado e faz sua
unificação no campo político, antes de converter a
dominação socioeconômica [...] (FERNANDES,
2005, p. 240).

Assim, a elite agrária e retrógrada – que submeteu os índios e
negros a quase 4 séculos de trabalho escravo – se mantém como classe
dominante no Brasil na era dos monopólios, moderniza seus negócios
sem qualquer ruptura. A história brasileira mostra que estamos
submetidos a um processo de contrarrevolução permanente, no qual,
sempre que a economia mundial torna necessário reconstituir a relação
entre império e capitalismo dependente, estas transformações se dão por
cima, de forma autoritária, incorporando no discurso os interesses da
classe trabalhadora, enquanto implementam seus interesses.
[...] Em consequência, a oligarquia não perdeu a
base de poder que lograra antes, como e enquanto,
aristocracia agrária; e encontrou condições ideais
para enfrentar a transição, modernizando-se, onde
isso fosse inevitável e irradiando-se pelo
desdobramento das oportunidades novas, onde
isso fosse possível (FERNANDES, 2005, p. 240).

A burguesia mantém múltiplas polarizações com as estruturas
econômicas, sociais e políticas do país – não assume o papel de
instrumento de modernização enquanto um elemento de luta de classes,
como na Europa. Ela se compromete com tudo o que é vantajoso. Tira
proveito dos tempos desiguais, da heterogeneidade da sociedade
brasileira, retirando vantagem tanto do “atraso” quanto do
“adiantamento” das populações.
Assim, enquanto continente submetido ao capitalismo
dependente, é preciso denunciar que a “modernização conservadora” da
sociedade latino-americana é fruto de uma aliança do grande capital
financeiro, nacional e internacional, com o Estado nacional, que passa a
conviver com os interesses oligárquicos e patrimoniais, que também se
expressam nas políticas e diretrizes governamentais, imprimindo seu
ritmo lento à modernização capitalista da sociedade. “Moderniza-se a
economia e o aparelho do Estado, mas as conquistas sociais e políticas –
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ainda que registradas no último texto constitucional – permanecem
defasadas50” (IAMAMOTO, 2008, p. 140).
As elites brasileiras dedicadas a atividades primárias da
economia, só contam com o aprofundamento da extração de mais-valia
absoluta para superar a tendência de queda da taxa de lucro e isso leva a
relações políticas mais autoritárias, necessárias para manter os
trabalhadores sob maior grau de exploração.
Outra forma de ampliar a extração de mais-valia é expandindo a
área produzida e quantidade de trabalhadores que produza aos mais
baixos salários, o que leva, em tempos de crise estrutural, ao
recrudescimento da relação do latifúndio (sócio minoritário do
imperialista) com populações indígenas, quilombolas e camponesas.
Assim, o Brasil diante da crise do capital, que impele a
necessidade de ampliar a extração de mais-valia, caminha para uma
verdadeira guerra no campo (contra camponeses, indígenas e
quilombolas) e à generalização de trabalho, cada vez mais
superexplorado, no campo e na cidade, tendendo ao trabalho análogo a
escravidão. Tais relações são regidas em nome de uma elite nacional
predatória, que impõe seus interesses a partir do Estado apropriado pelo
capital nacional sob os desígnios imperialistas. O fundo público está a
serviço de meia dúzia de famílias, assim como o Judiciário ou o
aparelho repressor51.
Temos uma elite autoritária que imprime uma luta de classe
sangrenta mediada por um Estado autoritário (profundamente elitista,
racista e patriarcal) sob seu controle íntimo, sistema sustentado por uma
ideologia conservadora e autoritária.
Pelas elites (nacional e internacional), a naturalização da
superexploração do trabalho perpassa, no plano ideológico, pelo racismo
de negar a nossos trabalhadores a condição tão humana quanto um
homem europeu ou estadunidense.
Vivemos um tipo de capitalismo dependente que se constrói a
partir de uma estrutura escravocrata, modernizando-a: se ao escravo era
negada sua condição humana, estando seu corpo submetido a violências
50

Mais que isso, o golpe de 2016 está sendo instituído para destruir os direitos
sociais reconhecidos na Constituição Federal de 1988.
51
Inúmeras notícias de chacina no campo denotam que fazendeiros pagam a própria
polícia para executar os trabalhadores. Um exemplo disso é a chacina que
aconteceu no Pará no ano de 2017, na qual 10 pessoas foram mortas. Notícia
disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/06/laudo-de-chacinano-pa-confirma-que-nove-vitimas-foram-baleadas-no-peito.html>.
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físicas e intensa exploração econômica; na era dos monopólios, os
negros continuam tendo seus corpos consumidos na terceirização, no
trabalho análogo ao trabalho escravo, no crime, na base do narcotráfico,
na prostituição, vítimas prioritárias da violência policial, enfim, nas
mais baixas posições hierárquicas do trabalho, sobre os quais prossegue
recaindo os piores estigmas: a mulher “puta”, o bandidinho, o sujeito
“suspeito”, os “macacos”, etc.
Disso decorre que o aparato estatal trata a “questão social”
predominantemente como questão de polícia, sustentada pela
criminalização da pobreza. Neste ponto, a guerra ao narcotráfico – que
tanto castiga a Família Silva e demais acolhidos do SAICA “Novo
Amanhecer” – é fundamental para criar necessidades artificiais em
nome do capital. Ela, além de abrir rentáveis nichos econômicos, como a
indústria bélica e o narcotráfico, ainda permite o controle político do
território, provoca uma situação de medo e caos que facilita a
manipulação política e permite que se criminalize a pobreza.
A criminalização das drogas cria uma guerra: a guerra do
narcotráfico que, como toda guerra, torna cotidianas as expressões de
violência que tendem a se agudizar, promovendo o rebaixamento
humano. Uma guerra pressupõe dois exércitos para os quais a mesma
indústria armamentista vende armas: um é o Estado, mediante a polícia
militar, que representa o “interesse comum” no plano aparente (e os
interesses capitalistas, racistas e patriarcais, em essência); do outro lado,
o inimigo, o homem negro que morre em nome do narcotráfico (sendo
ou não narcotraficante). Qualquer negro pode ser morto pela polícia
porque sua morte se justifica pela luta contra o narcotráfico.
O trato das drogas com discursos moralistas – em nome do
interesse da “família de bem preocupada” com a dependência química
do adolescente branco que vive sua vida vazia de condomínio – faz com
que na prática se sustente o estigma sobre negros e pobres, que justifica
seu genocídio e naturaliza seu lugar submisso na pobreza.
Esta postura faz com que o Estado invista na estruturação de forte
aparato de repressão – no caso do Brasil, a polícia militar, que perpetua
violência, racismo e machismo – submetendo os latinos a uma guerra
civil ao invés de investir em políticas sociais, único meio de sanar
necessidades humanas, reduzir os índices de violência, oportunizando
saltos qualitativos na qualidade das relações humanas.
Assim, o capitalismo dependente se configura como um tipo de
capitalismo sui generis, que neste contexto de crise estrutural do capital
só tem a oferecer salários miseráveis, jornadas de trabalho extenuantes,
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a destruição dos poucos direitos sociais conquistados por um Estado
autoritário direcionado aos interesses das elites.
Por isso, aos latino-americanos não resta alternativa: ou expulsa a
elite e seus representantes das esferas públicas de poder, ou jamais terá
domínio algum pelos rumos coletivos e do produto de seu trabalho,
tendo que se contentar com benesses paternalistas no lugar de políticas
públicas de direitos. Com isso, não falamos da ocupação do aparato
burocrático do Estado burguês, mas da destruição deste por um novo
poder político oriundo da classe trabalhadora organizada que constitua
seu aparato institucional peculiar, o que precisa se assentar na alteração
da relação de domínio econômico.
Para os latino-americanos sonharem com um país justo e
igualitário para si, respeitando suas necessidades humanas, as diversas
etnias com suas peculiaridades culturais e a forma (sustentável) com que
indígenas e camponeses sabem se relacionar com a natureza, torna-se
necessária a construção de relações não mais alienadas, mas sob seus
desígnios pelo domínio racional das forças produtivas voltando-as às
necessidades humanas.
A construção do projeto socialista implica a subversão prática da
sociabilidade capitalista dependente, que se erige a partir do trabalho
assalariado superexplorado. Sendo o trabalho a categoria que funda o ser
social (LUKÁCS, 2013), a construção do comunismo requer um longo
período histórico no qual a classe trabalhadora, enquanto força política
dominante, intervenha na realidade de modo a dar vida à nova forma de
trabalho livre, associativa, consciente, até que se torne universal.
Portanto, a revolução socialista latino-americana precisa dar
conta, no plano da luta de classe, de superar a dominação das elites
locais e imperialistas; no âmbito das opressões, superar a divisão sexual
e racial do trabalho, o que requer que se constituam políticas de
reparação da condição de inferiorização hierárquica destas minorias
(equiparando seu acesso aos meios de produção, bens de consumo,
cultura, poder de fala e decisão, etc.).
Assim, os trabalhadores rurais – que já fazem as terras do
latifúndio e da agricultura familiar germinarem – precisam ter acesso
direto à terra mediante reforma agrária. Os trabalhadores urbanos
precisam ter acesso à cidade por meio de reforma urbana e o trato da
“questão social” precisa se dar por meio da constituição de um Estado
proletário organizado democraticamente pelo trabalhador em função da
constituição de bem-estar ao trabalhador, criando medidas que
satisfaçam as necessidades imediatas mais prementes vinculadas às
mediatas de construção de nova base econômica.
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A tarefa do Estado proletário precisa ser a de fazer com que os
trabalhadores consigam que o excedente econômico – que hoje vai parar
nos bolsos do capital nacional e internacional – seja revertido para ações
que visem à satisfação de suas necessidades humanas (dos trabalhadores
latinos). Se isso acontecer, ele verá diante de seus olhos imensos saltos
qualitativos. Isto porque falamos de um continente que gera expressiva
riqueza e que, no entanto, relega sua população à miséria.
Se o excedente produzido no continente deixar de ir às mãos de
imperialistas e da nossa elite vendida, e for revertido ao seu povo, o
salto qualitativo da vida cotidiana da massa de trabalhadores pode ser
muito rápido e significativo. Isso servirá de alavanca da tão necessária
socialização do poder político e o consequente salto qualitativo do
pensamento da esfera singular à coletiva, colocando a questão ética em
pauta, já que então se inaugura a gestão coletiva pautada na preocupação
com o outro.
As políticas sociais podem, então, servir, de imediato, como
poderoso salto qualitativo atrativo para o engajamento dos trabalhadores
na luta e a elevação de sua subjetividade a outros patamares, vinculando
seu projeto individual e imediato ao projeto coletivo mediato de
construção do comunismo, abrindo diálogo ativo entre o
desenvolvimento da generidade em si e para si (LUKÁCS, 2013). Isso
porque a socialização significa dar a todos os homens condições
humanas de existência, desanimalizando seus sentidos, viabilizando a
construção do novo homem desalienado e não estranhado.
Quanto ao problema enfrentado pelo socialismo com relação à
compatibilização entre os interesses individuais e o coletivo, a
contradição entre as necessidades imediatas do trabalhador e as
condições para satisfazê-las, na América Latina esta capacidade é tão
mais potente quanto mais aguda se tornam as contradições do
capitalismo dependente.
Outro ponto fundamental consiste na percepção da acentuada
violência econômica por trás da pobreza latina, o que nos leva a mudar
de forma crucial o trato do narcotráfico. Um ponto fundamental a ser
transformado pela revolução socialista são os setores de produção
destrutiva (MÉSZÁROS, 2009), como a indústria bélica, o narcotráfico
e o sistema carcerário.
A legalização das drogas para o controle da produção e sua
distribuição por intermédio do Estado (enquanto poder dos
trabalhadores revolucionários organizados) é uma medida de imediato
impacto no cotidiano dos latinos porque põe fim, sem uma bala sequer,
ao narcotráfico. Isso permite a desmilitarização da polícia, que precisa
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deixar de ser um aparato contra os trabalhadores num processo de
revolucionamento da sociedade.
O exitoso processo de emancipação humana na América Latina
depende do salto do trabalho superexplorado ao trabalho livre,
associativo e universal e requer, ao lado disso, o complemento de
políticas sociais de educação, cultura, desenvolvimento da ciência,
tecnologia para desenvolver suas forças produtivas. Porém, não sob o
modelo imperialista predatório ao meio-ambiente, mas da forma
integrada a ele, como fazem inúmeros povos latinos. Isto requer, mais
uma vez, a complementação de políticas sociais que reforcem as
expressões culturais e a forma de ser de nosso povo.
Superar o trabalho superexplorado implica eliminar a dupla
exploração a qual os trabalhadores latino-americanos estão submetidos,
o que implica um processo revolucionário que rompa com o
imperialismo e com as elites nacionais. Sendo as elites brasileiras as
sócias minoritárias do imperialismo, não existe qualquer condição de
romper com o imperialismo sem romper com elas, pois são o “cão de
guarda” dos imperialistas em nosso país, vivem de costas para o povo,
lustrando as botas dos imperialistas.
A elevação do patamar civilizatório latino-americano não se
encerra na constituição de um novo Estado com novas medidas. Para ser
exitoso, este Estado precisa se constituir a partir da e para a superação
da propriedade privada. A superação de nosso papel subalterno de
fornecer matéria-prima e bens de consumo baratos à indústria
imperialista nos impele a não apenas tomar posse dos meios
fundamentais de produção, numa revolução anti-imperialista,
anticapitalista e antilatifundiária, como também requer que
desenvolvamos nossas forças produtivas.
Neste sentido, a revolução socialista latino-americana é ainda
mais árdua. O grosso da classe trabalhadora superexplorada está
envolvido em trabalhos com menos tecnologia incorporada, resultando
em produtos com menor valor agregado, o que nos coloca em condição
de desvantagem no mercado internacional. Por isso, além de socializar
meios de produção e de subsistência, ainda há a tarefa de desenvolver as
forças produtivas, para o que precisará de intenso investimento em
educação,
ciência,
pesquisa,
desenvolvimento
tecnológico.
Universidades públicas, gratuitas e de qualidade são pré-condição para o
êxito de nossa emancipação52.
52

Atualmente, a partir do monopólio da tecnologia das grandes indústrias, os países
centrais nos dominam econômica e politicamente; se tomarmos para nós nossas
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O desenvolvimento dos meios de produção serve não apenas para
nos desenvolver no plano da objetivação, como também da alienação. O
baixo desenvolvimento das forças produtivas implica tarefas muitas
vezes mais ligadas à força física e que requerem baixa escolaridade –
escolaridade esta obtida em escolas organizadas para reproduzir forças
de trabalho apassivadas e de baixa formação cultural. Este
recrudescimento material de economias pautadas na extração de maisvalia absoluta tende a constituir sentidos ainda mais recrudescidos: aqui,
não raro, os conflitos são resolvidos pela bala do revólver; as mulheres
são espancadas por seus maridos; as mulheres, as transexuais são mortas
nas ruas.
A constituição de condições materiais mais equânimes tende a
levar a uma maior equiparação no plano cultural das minorias com os
opressores, porém, esta não é uma relação mecânica e a superação de
padrões culturais precisará ser alvo de transformação consciente via
ações estatais. A desalienação refere-se também à libertação dos
sentidos humanos do fetichismo do ter, para o que no mundo das
necessidades precisa ser superado, dando base material para a
centralidade do ser e o processo educativo precisa centrar nesta última
perspectiva. O mundo do ser requer o domínio das forças produtivas,
viabilizando a estruturação de toda base econômica no sentido de
propiciar condições objetivas para o mais pleno desenvolvimento das
capacidades humanas direcionadas à satisfação de necessidades
humanas, resgatando a correspondência dialética necessária entre a
produção, consumo e necessidade (MÉSZÁROS, 2009), nexo perdido
no capital.
Esta tarefa é condição para que haja coerência entre a gestão
micro e macrossocial. Evidente que existe a primazia da transformação
macrossocial quando o projeto em questão significa subverter toda a
sociedade (MARTORANO, 2011). É preciso socializar o poder
decisório, a riqueza social e também os meios de produção.
Pelos motivos expostos, assim como as políticas sociais possuem
importante papel econômico e político-ideológico para a manutenção do
capitalismo, elas também o terão para a construção do socialismo,
porém, num vetor de força oposto, sob o comando da classe
trabalhadora enquanto ainda estiver lutando (inclusive com o uso da
força) por construir uma democracia (radical) e uma cidadania (forma de
fontes de matéria-prima, teremos condições, a partir delas, de desenvolver
tecnologia. Já os países centrais, se perderem o domínio das fontes de matériaprima, não terão como desenvolver seus projetos tecnológicos.
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cada indivíduo participar dos rumos coletivos da pólis tida como o
mundo todo) à sua imagem e semelhança, destruindo toda a herança
burguesa e suas tentativas de contrarrevolução.
Elas serão, ao mesmo tempo, mecanismos de socialização da
riqueza social e de constituição da coesão social em torno do projeto de
sociedade emancipado da classe trabalhadora, com uma diferença
fundamental: o capital mistifica o real, ignora as causas e brinca com as
consequências de sua investida sem fim por lucros; o projeto societário
da classe trabalhadora precisa se pautar na análise fiel dos nexos que
constituem os males da sociedade burguesa que queremos superar (e,
para tanto, a ciência do proletariado é indispensável) para, então, pensar
em políticas sociais que toquem nos coerentes nexos causais da
sociedade emancipada do porvir.
O fim da propriedade privada dos meios de produção abre
caminho histórico para a constituição de relações de consumo coletivo,
que devolve as crianças ao convívio comunitário desalienado,
eliminando o estranhamento da cisão dos seres humanos em núcleos
familiares; e o Serviço de Acolhimento torna-se peça de museu
lembrando o que os mesquinhos homens burgueses faziam com seus
órfãos. Até este estágio de desenvolvimento humano, os serviços de
acolhimento prosseguirão sendo necessários e, para que haja o mínimo
de êxito, é necessário que seus trabalhadores lutem diuturnamente contra
seus estranhamentos.
Tendo em vista a necessidade histórica de, a partir do hoje, se
constituir o cidadão emancipado do futuro, refletiremos no próximo
capítulo sobre o que seja o exercício profissional crítico no serviço de
acolhimento institucional dentro dos limites próprios da sociedade
burguesa.
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SEÇÃO 5
O EXERCÍCIO PROFISSIONAL CRÍTICO: UMA ANÁLISE A
PARTIR DO SAICA “NOVO AMANHECER”
Compreendemos por exercício profissional crítico aquele cujo
por teleológico da assistente social materializa, no cotidiano, posturas
profissionais que enfrentem de forma teórico-prática os efeitos do
capital: seja a espoliação objetiva (a falta do que comer, de onde morar,
de trabalho, o intenso desgaste físico, etc.), seja subjetiva (a
manipulação ideológica, o rebaixamento dos sentidos humanos, os
estranhamentos que levam à violência e/ou loucura, etc.).
Ao defendermos o horizonte da emancipação humana nas
posturas profissionais da assistente social, não estamos defendendo
ingenuamente que mediante a viabilização de serviços sociais e
benefícios submetidos ao capital iremos chegar ao revolucionamento da
sociedade. No capítulo anterior, evidenciamos o que compreendemos
por este projeto para que não restem dúvidas reformistas: toda análise
científica dos processos históricos deixa evidente que apenas um
processo revolucionário de tomada do poder político cria condições
políticas de emancipar a sociedade (a partir da base econômica) e esta é
uma tarefa histórica da classe trabalhadora (incluindo aí as assistentes
sociais e as demais categorias de profissionais que com elas trabalham, e
os usuários que atendem nas diversas políticas sociais).
O que queremos evidenciar são os nexos que permitem conectar
cada postura cotidiana da profissional com o projeto político que a
profissão assume a partir do código de ética de 1993 das assistentes
sociais, que delineou de forma muito clara seu projeto profissional
vinculado ao projeto de construção de uma sociedade sem exploração de
classe, sem opressão de raça, ou sexo – uma sociedade humanamente
emancipada.
O que defendemos é que cada situação que demanda resposta
profissional é perpassada pelos interesses antagônicos. Logo, não existe
postura neutra da assistente social: ou ela se aproxima dos interesses do
capital ou da classe trabalhadora; ou materializa valores positivos ou
negativos. Não existe neutralidade.
Se, no primeiro capítulo, desvelamos as conexões entre trabalho e
necessidade, agora é dado o momento de buscarmos esgotar ao máximo
a relação entre trabalho e liberdade, no exercício mental de reproduzir os
principais nexos a serem observados para a constituição do exercício
profissional competente do ponto de vista da classe trabalhadora.
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Enquanto o Serviço Social aprofundou seu debate sobre a
natureza da profissão e da sociabilidade na qual ela emerge e disto ter
resultado um projeto ético-político radicalmente crítico vinculado à
emancipação humana, pouco se tem produzido sobre a competência
profissional, menos ainda debates sobre esta competência vinculada ao
cotidiano do exercício profissional.
Dentro do debate sobre competência profissional, pode-se inferir,
conforme Fraga (2010), que a atuação do Serviço Social é vista como
um trabalho especializado constituído pelas já conhecidas dimensões
teórico-metodológica, ético-política e técnico-interventiva. É
amplamente reconhecida pela categoria profissional a importância da
esfera política de sua atuação e, enquanto categoria profissional,
reconhecemos nosso pertencimento à classe trabalhadora (RAICHELIS,
2010; 2011; FRAGA, 2010).
A esfera teórico-metodológica é reivindicada como condição
para ir além do imediatismo das tarefas cotidianas. Raichelis (2011)
reivindicará uma formação científica, ética e política. Fraga (2010) vai
além e advoga pela atitude investigativa da assistente social,
contrapondo à atitude do profissional turista ao do profissional
expedicionário. Ampliando o caráter investigativo da esfera teóricometodológica, Moraes (2010) reivindica a pesquisa como elemento
constitutivo do aparato teórico-metodológico devendo extrapolar a
academia e fazer parte do cotidiano da assistente social.
Sodré (2010) irá apontar outra esfera constitutiva do exercício
profissional para além da teórico-metodológica, ético-política e técnicointerventiva: a dimensão educativa, que interfere nos comportamentos
por meio, sobretudo, da linguagem.
A dimensão técnico-interventiva é a mais negligenciada pela
produção de conhecimento da categoria, sendo alvo de análise de
Laurino e Costábili (2010; 2011). Todavia, tal análise é construída por
um viés pós-moderno desconectado da totalidade histórica, o que tolhe
as possibilidades de usufruto da autonomia profissional relativa para
executar posturas profissionais emancipatórias.
Essas análises revelam uma tendência na reflexão teórica sobre
natureza do trabalho, suas dimensões constitutivas, porém, geralmente
abordadas de forma desconectada, o que leva necessariamente a perder
sua dimensão de totalidade e a relação dialética entre tais esferas na
determinação do concreto do cotidiano. Por isso, mais uma vez, os Silva
nos prestarão este serviço científico de serem objetos de análise, pois da
concretude que expressa a síntese destas relações é que pretendemos
abordar as diversas dimensões constitutivas do exercício profissional.
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Nossa argumentação se dará na defesa de que o exercício
profissional crítico é possível aos profissionais que fizerem de sua
dimensão técnico-interventiva a síntese o compromisso ético-político
com a emancipação humana e o aparato teórico-metodológico capaz de
discernir entre as alternativas, aquela que materialize valores positivos
de forma mais intensa e múltipla possível por meio de práticas
emancipatórias.
Esta complexa defesa nos demandou, a partir da experiência dos
Silva, nos remeter a outras experiências. Uma é a de Makarenko (2016),
pedagogo que atuou na aplicação de medida de privação de liberdade a
adolescentes infratores na Ucrânia, durante a Revolução Russa. Ele,
primeiramente, assumiu a colônia Gorki, que começou com 6
adolescentes e chegou a ter 300, quando, devido ao êxito da experiência,
foram chamados para se fundirem com a colônia Kuriazh, totalizando
700 colonos.
Makarenko (2016) atuou em um contexto privilegiado, em plena
revolução socialista soviética, quando todos os esforços do Estado
proletário era o de superar o capital, socializar meios de produção e
colocar as necessidades humanas no centro da economia. Esta condição
permitiu experiências cotidianas emancipatórias no acolhimento de
crianças e adolescentes.
Abordaremos os aspectos mais importantes dessa experiência,
bem como a de Winiccott (2002), psicanalista infantil que foi
responsável por abrigos que acolheram crianças no interior da Inglaterra
durante a II Guerra Mundial, quando os ingleses decidiram evacuar
Londres, mantendo lá apenas os envolvidos na Guerra. Esta experiência
se aproxima mais do que vivenciamos no SAICA no contexto do
capitalismo dependente, pois era uma equipe que centrava em si o
conhecimento científico e o poder decisório; que atuava com crianças e
adolescentes para reintegrá-la ao seio familiar. Estas serão as
experiências concretas sobre as quais recairão nossas análises.
Primaremos por pensar a esfera técnico-interventiva como o
momento de síntese com as demais esferas, diferentemente dos debates
que artificialmente buscam extirpar desta dimensão sua raiz na
totalidade. Abordar a competência profissional vinculada ao
compromisso ético-político de emancipação humana requer,
necessariamente, conectar cada resposta profissional à dinâmica
histórica e o uso da autonomia profissional relativa para ampliar a esfera
emancipatória do exercício profissional. Este será o foco da análise
desta seção.
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5.1.
COMPETÊNCIA PROFISSIONAL SOB OS INTERESSES DA
CLASSE TRABALHADORA
Quando se fala em competência técnica, tem-se a impressão de
uma categoria universal, acima dos interesses de classe, quando, ao
contrário, conforme argumenta Nosella (2005), a competência ou
incompetência são qualificações atribuídas em uma visão de cultura
historicamente determinada, permeada pela luta de classes e os
interesses antagônicos. Por isso, para nós, a dimensão técnicointerventiva é a que mais se aproxima do concreto e, portanto, a síntese
de múltiplas determinações e é perpassada pela luta de classe e os
interesses antagônicos existentes na sociedade. Conforme esboçamos,
cada atitude profissional revela a forma como a assistente social entende
o mundo e como se posiciona diante dos conflitos dele oriundos.
Um relatório pode expressar posições racistas, como no caso que
ficou nacionalmente conhecido de uma assistente social de Biguaçu-SC,
que destituiu o poder familiar de uma mãe quilombola sobre seus filhos
com a alegação de que “ [...] Maria das Graças é descendente de
escravos, sendo que sua cultura não primava pela qualidade de vida, era
inerte em relação aos cuidados básicos de saúde, higiene e
alimentação53.”(LOTH; ANJOS; DAVID, 2016); bem como poderia ter
um teor crítico, caso a assistente social superasse seus preconceitos
raciais, seus padrões de família e cuidados. O que difere uma postura da
outra é o projeto ético-político que fundamenta o exercício profissional,
bem como o arcabouço teórico-metodológico que sustenta sua leitura de
mundo e seu posicionamento.
Deste simples exemplo podemos tirar duas conclusões: a primeira
é que não existe neutralidade nas ações profissionais da assistente social
no bojo das políticas sociais, as quais são suscitadas pela luta da classe
trabalhadora e viabilizadas pelo Estado burguês – ou se realiza valores
positivos e emancipatórios, ou se materializa valores negativos e
opressores. Estamos falando aqui das implicações ético-políticas do
trabalho.
A segunda conclusão é que o trabalho da assistente social se dá
num espaço de competência técnica própria da profissão, no qual
sempre existe margem de escolha, sendo que interessa à classe
trabalhadora as escolhas que melhor satisfaçam suas necessidades por
53

Notícia disponível em: <http://www.geledes.org.br/movimento-negro-denunciaracismo-da-justica-catarinense-contra-mae-quilombola/#gs.rus9Pvs>.
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intermédio de alternativas que materializem valores éticos
emancipatórios. Vamos nos debruçar inicialmente sobre a primeira
conclusão: não existe exercício profissional neutro e elucidar esta
questão nos obriga a abordar a necessária relação entre trabalho, valores
éticos e liberdade sob o ponto de vista materialista-histórico-dialético.
No senso comum do trabalho alienado/estranhado, afirmar que
existe relação entre trabalho e liberdade parece ser um contrassenso, já
que no trabalho assalariado não nos sentimos livres, ao contrário:
durante o trabalho nos sentimos presos e livres apenas fora dele; ele não
nos leva à realização e fruição, mas ao esgotamento (MARX, 2004). Isto
porque este é o contexto em que as capacidades física e mental do
trabalho dos seres humanos estão submetidas às necessidades artificiais
do capital. Lukács (2013) evidenciará, porém, que o trabalho, enquanto
categoria fundante, funda a totalidade do ser social, incluindo a
liberdade, portanto, a dimensão ética.
Explica o autor que complexificação da sociabilidade humana,
fruto do desenvolvimento produtivo pelo próprio trabalho, constrói
meios sociais de sanar necessidades cada vez mais complexas. Este
processo funda número cada vez maior de alternativas para a satisfação
de necessidades. Por exemplo, se ao homem das cavernas só restava a
alternativa de caça e coleta para comer, hoje além de caçar e coletar,
podemos comprar alimento no mercado para cozer, comprar tudo pronto
no restaurante, comprar comida vegetariana, massas, etc. Ou seja, a
mesma necessidade de alimentação pode ser sanada de múltiplas formas.
O mesmo se dá com as demais necessidades humanas que partem da
base biológica e se complexificam junto com a sociabilidade humana,
fundando inúmeras alternativas para sua satisfação. Esta é a base
concreta da liberdade.
A escolha entre alternativas denota que o desenvolvimento das
forças produtivas foi criando múltiplas e complexas formas de sanar
necessidades, ampliando as possibilidades concretas de escolha entre
alternativas, fundando pelas mãos humanas a própria liberdade. Porém,
não são escolhas plenamente livres, porque as alternativas são fruto das
condições concretas e respeitam os limites e possibilidades históricas. A
objetividade não pode ser descartada, mas aqui se trata de reconhecer
que sempre existem alternativas e que a escolha por elas materializada
pelo trabalho dá vida a valores que se desdobram e repercutem na
construção de uma sociabilidade.
Quando a equipe vai receber um acolhido, pode fazê-lo de forma
impessoal e ríspida ou afetuosa e acolhedora. A segunda opção se
aproxima da materialização do respeito a direitos humanos, cidadania,
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etc., na vida do acolhido e a primeira os nega. Não há como negar que a
opção do profissional por uma ou outra postura impacta sobre os
acolhidos, na própria dinâmica do serviço e na sociedade como um todo.
Disto se conclui que não existe por teleológico que não gere
valor, seja ele positivo, ou negativo: ou se acolhe a criança/adolescente
concebida como ser humano na condição especial de desenvolvimento,
atentando para suas amplas necessidades e se materializa cidadania e
direitos humanos; ou se recebe o acolhido de forma ríspida e impessoal
a partir de estigmas (o bandidinho, o coitadinho, etc.) e materializa
autoritarismo, a violação de direitos e demais valores negativos.
Não existe neutralidade. O que leva a profissional a escolher
entre uma alternativa ou outra é o tipo de valor que a fundamenta e a
ação inevitavelmente materializa concretamente os valores positivos ou
negativos. Por mais que o contexto institucional molde as ações
profissionais pela “gaiola de ferro” da institucionalidade (NETTO,
2007), a assistente social sempre possui um elemento de possibilidade –
o conteúdo individual e social destas e as direções nas quais podem ser
resolvidas as questões que estão presentes.
O valor, através dos atos que os realizam, alcança o
desdobramento deste ser em si em ser para si. Assim, a práxis humana
está inextricavelmente vinculada ao valor, sendo sua realização,
portanto, “produto laborativo” humano. “As alternativas são
fundamentos insuprimíveis da práxis humano-social e somente por
abstração, nunca realmente, podem ser separadas da decisão do
indivíduo” (LUKÁCS, 2013, p. 91) e o significado desta resolução de
alternativas, para o ser social, depende do valor. As decisões que
realizam essas posições reais em sua forma mais pura alcançam
exemplaridade positiva ou negativa.
Na filosofia da práxis, os valores éticos não são entes abstratos.
Lukács (1979) explica que faz parte de toda práxis a relação dialética
entre teleologia e causalidade, na qual o trabalhador pode pré-idealizar
um objetivo para seu trabalho no intuito de sanar necessidades. O valor
objetivo se relaciona ao objetivo traçado: uma xícara de barro serve para
viabilizar que se tome água. É, portanto, um valor determinado pela
práxis de forma objetiva. Se houver um furo na xícara que impeça suprir
a necessidade humana de saciar a sede, a xícara perde seu valor que,
portanto, é determinado pela objetividade.
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Conforme Heller (2008), o valor é tudo aquilo que contribui para
o enriquecimento dos componentes da essência humana54; o desvalor, ao
contrário, é aquilo que direta ou indiretamente rebaixe ou inverta o nível
alcançado. Valor é, portanto, uma categoria ontológico-social, é algo
objetivo. Não a objetividade natural, mas a social, e ele se concretiza
pelo trabalho, mesmo que o autor do trabalho não tenha consciência.
“[...] é independente das avaliações dos indivíduos, mas não da
atividade dos homens, pois é expressão e resultante de relações e
situações sociais” (HELLER, 2008, p. 16).
Do mesmo modo, quando se executa a prática educativa
democrática e crítica ou pelo autoritarismo, materializa-se ou se
negligencia os direitos humanos e de cidadania dos acolhidos. Neste
momento preliminar, queríamos dar destaque ao fato dos valores não
serem, portanto, entidades abstratas, expressando-se concretamente no
cotidiano de cada um de nós, fruto do que fazemos e das ações que
recebemos, individuais e coletivas. Percebamos ou não, tais valores
ganham vida com nossas ações, na medida em que fazemos nossas
escolhas por alternativas.
Ainda que todo valor e toda escolha tenha conteúdos importantes,
não se pode considerar idênticas as várias decisões e alternativas. Uma
ação profissional competente sob o ponto de vista da classe trabalhadora
só pode ser aquela que materialize valores emancipatórios de justiça,
igualdade, cidadania, respeito aos direitos humanos, etc., “uma escolha é
tanto mais valiosa – em sua totalidade – quanto mais valores permite
realizar e quanto mais intensa e rica é a relativa esfera de possibilidade.”
(HELLER, 2008, p. 25). Por isso, o exercício profissional vinculado à
emancipação humana é aquele que busca estabelecer as posturas
profissionais que permita a vivência da maior gama de valores
emancipatórios, da forma mais intensa e rica possível.
Existe, portanto, um espaço de escolha entre alternativas na
resposta profissional que compete exclusivamente ao profissional, sendo
área de sua exclusiva competência técnica que, como afirmamos, não é
neutra e deve buscar pelos pores teleológicos que vão materializar no
cotidiano do trabalhador atendido os princípios emancipatórios que
elencamos enquanto categoria profissional: a garantia de direitos
humanos, o respeito à diversidade de orientação sexual, o combate às
opressões, etc.
54

Por essência humana, a autora não compreende ser “o que sempre esteve
presente”, mas a realização gradual e contínua das possibilidades imanentes à
humanidade, ao gênero humano (HELLER, 2008).
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Por isso, iniciamos a discussão na seção anterior evidenciando o
projeto político das políticas sociais no bojo da emancipação humana,
enquanto projeto-guia do exercício profissional crítico. Nosella (2005)
compara o compromisso político à imagem do horizonte que, ao mesmo
tempo, transcende e consubstancia de significação cada passo do
caminhante. O compromisso político, para o autor, precede e acompanha
a orientação concreta que subsidia toda técnica.
Reconhecemos que não lidamos com as causalidades mais
relevantes que tornem possível a concretização plena da emancipação
humana (o que depende de uma revolução social promovida pela classe
trabalhadora). Porém, isso não significa que devemos abandonar nosso
projeto profissional emancipatório, porque a não realização plena destes
valores não implica que eles se tornem irrelevantes ou irrealizáveis
parcialmente. Em verdade, não existe a realização (ou não realização)
plena e absoluta dos valores. A realidade é bem mais complexa que este
tipo de pensamento.
Lidamos com questões que, por mais que não sejam capazes de
transformar a totalidade da vida dos usuários, não podemos dizer que
são irrelevantes: dar parecer sobre guarda de filhos, internação
psiquiátrica, colocação da criança em família substituta, entre outras, são
algumas das demandas recorrentes à assistente social que atua no
SAICA “Novo Amanhecer”. No desempenho de sua função, a assistente
social conta com uma esfera de autonomia profissional relativa e que
implicam decisões fundamentais para a necessária proteção dessas
crianças.
A retirada de um filho do seio da família por motivo de racismo
representa um desvalor, tanto para os familiares, quanto a própria
sociedade que terá concretizada em si a perpetuação do preconceito
racial e marca para sempre e de forma quase irreversível os envolvidos.
Ao contrário, se a profissional se munir de conhecimento científico para
analisar as relações familiares para além de estigmas e preconceitos,
então no âmbito de sua esfera de atuação, ela concretizou uma ação
justa; rompeu com preconceitos, garantiu direitos e de cidadania.
Existe, portanto, uma esfera de autonomia profissional relativa a
ser exercitada. Quando afirmamos isso, no entanto, não estamos dizendo
que esta autonomia permita a assistente social que sozinha, no uso de
técnicas milagrosas, possa resolver as sequelas da “questão social” que
incidem no trabalhador que ela atende; tampouco estamos afirmando
que basta o “empoderamento” individual da assistente social para que
ela empreenda (sozinha) ações emancipatórias no bojo das políticas
sociais. Esta é uma visão burguesa do conceito de autonomia que aparta
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o indivíduo de suas relações sociais, uma construção necessária ao
capital no seu desenvolvimento histórico.
Explica Mészáros (2016) que nos estágios iniciais do
desenvolvimento capitalista, a ênfase recaia sobre o aspecto universal da
liberdade: o terceiro estamento adota como interesse comum a
“liberdade igual” como princípio norteador da sociedade econômica. A
liberdade é interesse universal de todos, mas não se fala em autonomia
individual contraposta à liberdade universal.
Conforme o capitalismo se estabelece enquanto sistema de
exploração e opressão, a igualdade implicada na liberdade universal se
torna meramente formal, então a liberdade se realiza promovendo a
desigualdade econômica e social e a escravização dos seres humanos
subjugados à mercadoria. Neste contexto, o conceito de autonomia
individual é trazido a primeiro plano.
Estando as relações de poder capitalistas subjugadas e
salvaguardadas estruturalmente pelas relações reificadas das relações
capitalista, o conceito de “liberdade universal e igual” representa uma
ameaça à ordem. O melhor a se fazer é atribuir a condução dos assuntos
públicos a especialistas dos órgãos de repressão burocráticos
estabelecidos.
[...] O culto à privacidade e à autonomia
individual cumpre a função dupla de proteger
objetivamente a ordem estabelecida contra a
‘contestação da ralé’ e de prover subjetivamente
uma realização espúria em um retraimento
escapista para dentro do indivíduo isolado e
impotente, que é mistificado pelos mecanismos da
sociedade capitalista que o manipulam
(MÉSZÁROS, 2016, p. 243).

Por isso, a autonomia das assistentes sociais que pretendem
vincular seu trabalho à emancipação humana não consiste em fazer o
que bem entendem compreendendo-se como as exclusivas portadoras de
conhecimentos científicos superiores, que as habilitam conhecer
sozinhas as melhores alternativas. Esta tende a ser a postura das
profissionais que atribuem a ciência com capacidades que elas não
podem ter (um fetiche), enquanto naturalizaram o individualismo
burguês e as relações mercantis55.
55

Explica Mészáros (2016) que a libertação relativa do ser humano em relação a sua
dependência direta da natureza é alçada por meio de atividade social alienada e
reificada. Essa realização aparece de forma alienada/estranhada: não como uma
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Nesta concepção reificada, a autonomia individual aparece como
o polo positivo da moralidade e as relações sociais contam apenas como
interferência, como mera negatividade. Nossos problemas não vêm da
falta de autonomia individual, mas da estrutura social de um modo de
produção (idem, 2016).
Segundo Mészáros (2016), Marx maduro analisa a relação entre o
indivíduo e seu ambiente social. Ele conclui que a alienação só pode ser
transcendida quando os indivíduos se reproduzirem como singulares,
mas singulares sociais. Ser capaz de fazer algo por meio da autonomia
implica “o outro”. Assim, falar em autonomia humanamente
significativa não se difere de falar da reciprocidade social, na qual os
indivíduos envolvidos uns com os outros mutuamente se adaptam às
condições de intercâmbio dadas e, ao mesmo tempo, mantêm
capacidade de tomar novas iniciativas. Não cabe aqui a cidadania
apassivada (profissional sujeito e usuário, objeto da ação); nesta
perspectiva, profissional e usuário são sujeito e objeto da intervenção
profissional.
Há, portanto, uma objetividade dada que se impõe e demanda
resposta dos sujeitos sociais, sob pena de ruína. Existem, porém,
diversas formas de responder à objetividade, várias alternativas para
sanar as mesmas necessidades: a assistente social pode, por exemplo,
lidar com a dependência química através de internação compulsória, ou
construir junto com o usuário as melhores estratégias para ele lidar com
a fissura, encontrar outras fontes de prazer para além do uso abusivo de
drogas. Atuar com autonomia significa que o indivíduo, a partir de um
pensamento para além de sua singularidade, escolha em coletivo entre as
alternativas, aquela que melhor realiza a interioridade dos sujeitos
sociais considerados na totalidade das relações sociais. Consiste no
processo de enfrentamento dos estranhamentos no qual as necessidades
independência relativa da natureza, mas como liberdade em relação às relações
sociais com o culto da “autonomia individual”. Este tipo de alienação e reificação,
ao produzir a aparência enganosa de independência e autonomia, confere ao
indivíduo um valor abstraído de suas relações com a sociedade, atribuindo a eles os
poderes que não po ssui atomizado. Por mais que a assistente social conte com
aparato científico que sustente poderoso arsenal teórico-metodológico, mesmo que
ela firme sincero compromisso com o projeto ético-político profissional e domine
um conjunto de instrumentais técnico-interventivos, ainda assim não lhe caberá
“emancipar” o usuário que ela atende das refrações da “questão social” em tela (ela
não pode sequer resolver a precarização de seu trabalho e vida, o que dirá a dos
usuários).
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do outro precisam existir como minhas necessidades e vice-versa (o que
apenas é plenamente possível sobre outra base material, mas este fato
não pode servir para nos isentar da responsabilidade de enfrentar nossos
estranhamentos, individual e coletivamente).
Consiste, portanto, na ação coletiva e criativa de buscar na
objetividade as melhores alternativas para a alienação56 do trabalho que
melhor externalize a subjetividade do trabalhador não restrita a si
mesmo. Assim, a objetividade faz as perguntas, mas a subjetividade com
sua capacidade inventiva cria alternativas, imprimindo as características
de sua personalidade nas respostas profissionais que dá (alienação).
Lukács (2013) reafirma a unidade indivisível entre alienação e
objetivação no ato do trabalho, destacando, porém, certa preponderância
objetiva da alienação na objetivação consumada por pores teleológicos,
sobretudo os mais complexos de segunda ordem. No exemplo citado, a
dependência química é a objetividade que demanda respostas
profissionais da profissional. O tipo de resposta que ela der exteriorizará
os valores que ela acredita (exprimindo sua posição ético-política) e a
forma como ela interpreta o real (seu aparato teórico-metodológico),
denotando traços de sua personalidade (alienação) que transformam
radicalmente os efeitos que retornam como objetividade sobre o alvo de
sua intervenção. Quanto maior for a complexidade do tipo de trabalho,
mais a alienação se coloca como preponderante, porque maior será o
diferencial das subjetividades capacitadas.
A razão de ser do CRAS, enquanto equipamento que gerencia a
fome dos mais explorados entre os superexplorados, refere-se à gestão
do território, à capacidade de identificação das vulnerabilidades, de
articulação dos serviços existentes, de conhecer como as comunidades
dos bairros se identificam e se organizam, do que vivem estas
comunidades, etc. Questões menos complexas e mais rentes à
objetividade do que o SAICA, que lida com o desenvolvimento infantil.
Este trabalho implica conseguir ver para além da aparência
fenômenos como o tráfico de drogas, a prostituição, o aborto, a
violência, a evasão escolar, etc., (tal como o CRAS, que tende a abordar
estas questões no âmbito coletivo e preventivo, diferente do SAICA)
para encontrar estratégias de lidar com todas estas questões que
permeiam o cotidiano do serviço, num trabalho de condução do
56

Por alienação, compreendemos aqui o ato de externalizar características da
personalidade humana em seu trabalho. Nos momentos em que estivermos nos
referindo ao tipo de trabalho hostil que deforma nossos sentidos e capacidades,
usaremos alienação/estranhamento.
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processo de desenvolvimento da criança e do adolescente que depende
não apenas de capacidade intelectual, mas também, da esfera afetiva.
Por se tratar de um serviço que lida com todas as dimensões da vida dos
acolhidos, o SAICA é classificado como um serviço de alta
complexidade do SUAS.
Falamos aqui do exercício profissional conectado à emancipação
humana, que precisa se contrapor de forma teórico-prática à exploração
e às opressões do capital; falamos de posturas profissionais que
busquem enfrentar os estranhamentos; falamos, portanto, da “autêntica
objetivação” que se conecta às genuínas necessidades humanas.
Para isso, nos pautamos em Lukács (2013), que se refere a
Cézanne, para quem a superação da subjetividade particular constitui o
pressuposto decisivo precisamente da autêntica objetivação. Esta,
porém, não é uma simples objetivação, mas, inseparável dela,
simultaneamente à alienação do sujeito não mais particular, exigindo um
tipo de alienação que expresse de modo adequado o sujeito não
particular.
[...] Surge, portanto, uma forma elevada de
subjetividade,
puramente
dissolvida
na
objetivação [objektivation], embora ou justamente
porque a intenção do pôr estivesse direcionada
exatamente para a eliminação da subjetividade
(todavia, da particular). Essa estrutura se mostra
em todas as formas elevadas de ideologia,
incluindo a práxis autenticamente ética dos
indivíduos [...] (LUKÁCS, 2013, p. 620).

Quando Lukács (2013) fala de “eliminação da subjetividade”, ele
enfatiza que é a eliminação da subjetividade particular, autocentrada,
para a constituição de uma genuína personalidade em diálogo ativo com
o gênero humano para si. Ou seja, uma subjetividade que busca realizar
suas genuínas necessidades harmonizadas com a legítima necessidade da
coletividade, o que pressupõe a superação do capital. Isso não significa,
porém, que estamos fadados a uma subjetividade absolutamente
estranhada que reproduza práticas da mesma estirpe.
A proposição segundo a qual um reflexo alienado/estranhado da
autoalienação não é autoconsciência, mas autoconsciência alienada
implica sua extrapolação: um reflexo verdadeiro da autoalienação, ainda
que verdadeira, não é a autoconsciência emancipada, mas a verdadeira
autoconsciência de um ser em estado de alienação/estranhamento – a
negação da negação (MÉSZÁROS, 2016).

280
Em outras palavras, enquanto a sociabilidade não for emancipada,
será impossível haver consciências emancipadas (não estranhadas), mas
é possível haver consciências que percebam e atuem conscientemente
contra seus estranhamentos. Para a execução do exercício profissional
dentro do projeto ético-político vigente no Serviço Social, este é o tipo
de consciência que tem condições de viabilizá-lo.
O profissional que trabalha num SAICA, por exemplo, além de
conseguir interpretar as refrações da “questão social” enquanto
construção histórica de um processo demarcado pela luta de classes que
precisa ser compreendido teoricamente, a partir de conceitos científicos
que extrapolem a aparência e o senso comum; precisa conseguir, a partir
desta apreensão teórica coerente, conduzir o processo educativo, o que
representa conseguir receber a pesada carga afetiva de crianças e
adolescentes negligenciados e violentados e empreender respostas que
conduzam o processo educativo a patamares eticamente superiores.
O profissional precisa realizar a árdua tarefa de receber a carga de
sua vida pessoal, como os próprios traumas, medos, problemas; de sua
vida profissional, como o salário que é injusto e degradante, as
condições de trabalho que são péssimas, o medo de ser demitido, de cair
no desemprego; e da relação com o acolhido – xingamentos, violências,
etc.; e, ainda assim, construir uma resposta profissional num plano
eticamente superior.
Não é possível haver consciências emancipadas porque o meio
pelo qual ela se externaliza (o trabalho) está estruturalmente
alienado/estranhado da classe trabalhadora e organizado de forma
absolutamente hostil a ela, porque atravessamos uma crise estrutural do
capital, um período histórico de decadência da sociabilidade burguesa.
Atravessamos um período de transição histórica em que nos marcos do
capital é impossível haver ações emancipadas.
É possível, porém, ter práticas que desnaturalizem e enfrentem os
desdobramentos da ação do capital no cotidiano profissional.
Chamaremos estas de práticas emancipatórias: aquelas práticas
valorosas, no sentido primar pela escolha da alternativa que materialize
a maior multiplicidade possível de valores emancipatórios, com a maior
intensidade e riqueza possível. É nesta perspectiva que iremos abordar o
exercício profissional no bojo do SAICA “Novo Amanhecer”.
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5.2.
ELEMENTOS
EXERCÍCIO
PROFISSIONAL
AMANHECER”

ONTOLÓGICOS
CONSTITUTIVOS
DO
COMPETENTE
NO
SAICA “NOVO

A partir da experiência concreta de trabalho como assistente
social no SAICA “Novo Amanhecer”, retratada a partir da experiência
da Família Silva, vamos abordar aspectos da forma de ser do real que
são necessários de serem apreendidos com criticidade para que se torne
viável apreender os meios mais adequados de empreender posturas
profissionais cotidianas emancipatórias, por meio de práticas
emancipatórias, materializando o exercício profissional competente sob
o ponto de vista da classe trabalhadora.
O primeiro passo, para tanto, conforme a indicação de Tonet
(2005), consiste em clarificar a natureza do serviço e das suas relações.
Como primamos por focar a análise nos interesses da criança e do
adolescente acolhidos, neste ponto abordaremos como a dinâmica do
SAICA, enquanto mediação de segunda ordem do capital, neles rebate e
como a competência profissional crítica pode trazer saltos qualitativos
às respostas profissionais dadas no cotidiano.
No plano da objetividade, é preciso ter em mente que o cotidiano
do SAICA “Novo Amanhecer” é a esfera aparente de um serviço que
substitui os cuidados familiares através de trabalhadores assalariados
membros da burocracia burguesa de baixo escalão. Isso implica dizer
que desempenhamos nosso trabalho numa relação alienada/estranhada,
promovendo um contexto reificado que se constitui a partir do fato
concreto de que, no capital, a força de trabalho é a pior das mercadorias,
porque é a única que quanto mais barata for vendida, mais lucro traz ao
capital (MARX, 2011). Implica relações de trabalho permeadas pelo
estranhamento e os fetiches do ter.
Esta é a base concreta na qual se desenrolarão os processos de
trabalho envolvidos na execução do SAICA que, segundo o Estatuto da
Criança e do Adolescente, tem duas grandes tarefas: substituir
temporariamente os cuidados familiares e o de promover a reinserção
familiar (seja na família de origem, extensa ou substituta), ou encontrar
para o adolescente um caminho a seguir aos 18 anos.
Esta seção é o momento de síntese de nossa tese, em que o
compromisso ético-político, direcionando as ações profissionais
cotidianas, promove o salto qualitativo que diferencia o trabalho da
assistente social em relação aos agentes caritativos. Ela viabiliza a
sintetização, na esfera técnico-interventiva, de posturas profissionais que
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materializam valores emancipatórios mais ricos, intensos e múltiplos
possíveis (HELLER, 2008).
Isto apenas se torna possível a partir de apreensão científica da
natureza do ser social, apta a desnaturalizar a exploração e opressões e
seus fetiches, o que viabiliza a identificação das cadeias causais mais
coerentes para sanar as necessidades genuínas do usuário e de si mesmo,
permitindo este tipo de escolha superior direcionadas a valores
emancipatórios.
Toda ação profissional é perpassada por 4 dimensões, que vamos
considerar: a técnico-interventiva, a concreta, mais próxima do aparente
e cotidiano; a teórico-metodológica, a dimensão do telos que viabiliza
discernir as causalidades; a ético-política, que direciona valorativamente
as escolhas; e a pedagógica, que evidenciaremos por estarmos
analisando o trabalho da assistente social em um SAICA que substitui os
cuidados familiares.
Conforme explicitamos com Vygotski (1991; 1996; 2001; 2006),
os seres humanos constituem sua subjetividade na interação entre si e,
sendo a educação, conforme Tonet (2005), muito mais ampla que a
produção e difusão do saber, ela também envolve a formação de
concepções de mundo, valores, atitudes, comportamentos, etc., com a
qual o profissional contribui com a forma como as crianças e
adolescentes tratam as pessoas, os conflitos, as relações, entre outros.
São estas as dimensões do trabalho da assistente social que
reconhecemos e discutiremos no decorrer deste tópico. Por questões
metodológicas, para evitar a fragmentação das diversas esferas,
abordaremos
tais
dimensões
da
competência
profissional
interconectadas através da experiência concreta relatada pela Família
Silva e as experiências de Makarenko (2016) e Winiccott (2002). Só a
partir da concreticidade que é a síntese das múltiplas determinações,
conseguiremos promover esta abordagem.
Para analisarmos as possibilidades de práticas emancipatórias, no
bojo do trabalho no SAICA, iremos abordar a competência técnica do
processo de trabalho envolvido na execução do SAICA “Novo
Amanhecer” a partir dos pontos constitutivos do capítulo 3 “Orientações
Metodológicas” das Orientações Técnicas para o SAICA57. Estes
pontos serão aglutinados para a discussão de práticas emancipatórias em
2 subtópicos: “O acolhimento institucional”, no qual abordaremos o
57

Nos referimos ao terceiro capitulo do caderno do Ministério do Desenvolvimento
Social intitulado: Orientações Técnicas: Serviço de Acolhimento de Crianças e
Adolescentes.
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complexo processo permanente de constituir um espaço de existência no
mundo para o acolhido e educá-la conduzindo da forma mais
emancipatória possível no seu processo de desenvolvimento em
substituição da família; “A gestão do trabalho no SAICA”, englobando
os processos de seleção de pessoal, a organização dos registros, o
processo de formação permanente, etc.

5.2.1.

O Acolhimento Institucional

Para a assistente social burocrata, o processo de acolhimento é
aquele no qual ela recebe a guia de acolhimento, conversa com o
acolhido, explica as regras da casa, o aloca em uma cama, lhe arruma
um lugar no guarda roupa, lhe fornece alguma roupa, cria para ele uma
pasta onde ficarão os registros referentes a ele e já faz o registro deste
primeiro contato. Então, lerá na guia entregue pelo Conselho Tutelar a
razão do acolhimento, o nome dos familiares e endereço para agendar
uma visita domiciliar.
Faz visita domiciliar, preenche o formulário de estudo
diagnóstico com os dados da composição familiar, escolaridade, renda,
condições de habitação, fará perguntas da relação da família com o
acolhido e, assim, de visita em visita, de formulário em formulário, vai
emitindo relatórios ao Judiciário, garantindo seu salário de assistente
social.
Aqui, porém, queremos falar do exercício profissional crítico,
vinculado a um projeto ético-político emancipatório e entendemos que
precisamos lidar com as relações humanas, sendo a formalidade apenas
o meio pelo qual vamos apontar e sustentar a melhor forma de organizar
as relações: se as relações que o acolhido está estabelecendo na escola e
na aula de desenho estão fazendo bem a ele, o relatório deve sustentar a
permanência delas em detrimento, por exemplo, a internações; se a
relação com os familiares estão sendo positivas, então o relatório ao
Judiciário deve sustentar a manutenção da aproximação, ou ao contrário
quando esta proximidade está afetando negativamente a criança.
Por isso, nossa análise vai se centrar na defesa do acolhimento
enquanto um processo constante de constituição para o acolhido de um
espaço no mundo, construído através de relações de qualidade que
façam com que a equipe se torne a referência na condução do processo
de desenvolvimento da criança e adolescente enquanto ela estiver na
instituição. Isso obriga a assistente social desempenhar seu trabalho para
muito além da mera burocracia; ela precisa estar atenta às relações que,
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cotidianamente, os acolhidos estabelecem entre si, com a equipe, sua
família e comunidade.
Isto sem obstruir ou desestimular os vínculos familiares (a não ser
que haja razões que justifique), ao contrário: a equipe precisa referenciar
o processo de desenvolvimento da criança ou adolescente, vislumbrando
sua reinserção familiar, preservando e incentivando os vínculos
familiares e comunitários (o contato com amigos, tios, avós e todos mais
que sejam significativos para o acolhido).
Tais afirmações estão presentes no Estatuto da Criança e do
Adolescente e não são nenhuma novidade. Afirma o estatuto que a
criança e o adolescente estão em condição peculiar de desenvolvimento,
que elas têm direito à convivência familiar e comunitária, tem direito à
educação, saúde, arte, esporte, lazer, liberdade de expressão política, o
não desmembramento dos grupos de irmãos, enfim, no plano formal, as
necessidades do acolhido são reconhecidas.
O árduo é tornar estas resoluções legais realidade no cotidiano.
Queremos trazer esta discussão para o plano do ser no qual somos
obrigadas a reconhecer os determinantes estruturantes desta esfera de
acolhimento: ela se dá por meio de um trabalhador alienado/estranhado
em relação aos acolhidos, submetidos a relações que tendem à
impessoalidade; numa condição em que os executores do trabalho não
possuem controle das causalidades mais fundamentais do seu
funcionamento; num serviço estranhado da generidade, porque toda a
sociedade sobre eles discursa no abstrato sobre amor e caridade, mas, na
concretude, quer este tipo de serviço longe de suas casas e os acolhidos
mortos porque causam transtornos nos arredores (constantes brigas,
furtos, barulho, etc.).
Para abordarmos o acolhimento, precisamos relembrar quem são
os acolhidos, a mercadoria mais barata dentre a pior das mercadorias:
em geral, enquanto crianças que sofrem violências e negligências são as
“coitadinhas” e quando, na adolescência, começam a expressar em seus
comportamentos em sua relação com a sociedade os efeitos destas
violências, passam a ser os “bandidinhos”, a quem cabe o castigo, a
disciplina, o rigor e até mesmo a morte (“bandido bom é bandido
morto”).
Os acolhidos são retirados do seio familiar por terem sido
agredidos fisicamente, abusados sexualmente, por passarem fome, pela
morte ou prisão dos pais, pelo abandono, enfim, toda sorte de violências
numa fase em que estão em período de desenvolvimento de suas funções
psicológicas superiores, em meio a intensas dores emocionais por
resolver por um aparato psicológico ainda não desenvolvido.
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São crianças e adolescentes que precisam, como todos os demais,
de um lugar de pertencimento, de alguém que cuide de sua reprodução
física, educacional, emocional, etc., e neste ponto, elas apresentam
bastantes vivências significadas negativamente. Vimos que os afetos
fazem parte da vivência e, quando vivenciamos relações prazerosas,
temos significações positivas, enquanto as vivências desprazerosas nos
marcam negativamente.
O SAICA acolhe crianças como os Silva que, num mesmo ano,
perderam a avó, a mãe, viram sua casa incendiada e tiveram que deixar
de viver com o pai; que pediram esmola, se prostituíram e traficaram
para ter o que comer; que viram seu pai sendo ridicularizado pelo uso
abusivo de álcool e culpabilizado por juízes, assistentes sociais, etc.;
constituindo uma memória afetiva marcada por sentimentos negativos,
fruto da materialização dos valores negativos em suas vidas vivenciadas
nesta sociedade decadente (fome, abusos, abandono, etc.). Isto faz com
que a condução do desenvolvimento destas crianças e adolescentes seja
muito mais complexa do que aquelas as quais nasceram e se
socializaram num ambiente seguro e protetivo.
Se por um lado, a condução de seu desenvolvimento é mais
difícil, por outro, quem os conduzirá não se vincula aos acolhidos por
relações espontâneas de cuidado e afeto, como é mais propenso de
acontecer no seio familiar. Nos SAICAs, a condução dos cuidados será
feita por trabalhadores assalariados. A mediação do assalariamento faz
com que, no plano objetivo, o trabalhador venda sua força de trabalho
por ser o dinheiro o intermediador entre suas necessidades e os valores
de uso para saná-las. O assalariamento tende a constituir uma relação
impessoal. Evidente que há profissionais que possuem extrema
identificação com o trabalho; que desempenham reconhecendo dentro de
si as genuínas necessidades do acolhido (caso contrário escrever este
trabalho não faria sentido e nem seria possível). A fala de um dos Silva
revela que a cozinheira era sensível às suas necessidades, brincava e
conversava com eles.
E quando Teresa [cozinheira] trabalhava no
abrigo ela fazia brincadeira com nós, inventava,
mesmo estando cheia de serviço, nós todos
ajudávamos ela a fazer o serviço só para ela
brincar com nós. Daí era bem raramente ter esses
jogos aí para a gente jogar. Brincava pouco.
(SECAJ, 2014, p. 38)

Porém, sob a hegemonia do capital, o que as falas da Família
Silva revelam é a preponderância do estranhamento, demonstrando
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comportamentos de profissionais que estão lá para a autossatisfação de
suas necessidades e projetos pessoais, desprezando as necessidades dos
acolhidos, negligenciando atendê-los no tempo em que o Estado burguês
os paga para isso.
Elas sempre assim, de tarde, quando a gente
precisava de alguma coisa, a porta estava sempre
fechada, não adiantava encostar, colocava
cadeado. E nós batia na porta, quando precisava
assim, tipo um absorvente urgente, a gente, bate,
bate na porta, eles não atendem. Ouvem que a
gente está batendo, mas fingem que não escutam.
Aí era hora que dava raiva na gente e onde todo
mundo se revoltava dentro de casa. A gente
chamava e elas não atendiam [...] (SECAJ, 2014,
p. 46).

Este exemplo denota o que precisa ser discutido deste cotidiano, a
respeito do que está sob estas relações, um desenvolvimento infantil de
crianças e adolescentes – já brutalmente marcados por suas histórias de
vida – o qual será severamente prejudicado. Isso não significa que as
funções psicológicas superiores não vão se desenvolver, mas tanto
Vygotski (2006), quanto Winiccott (2002), alegam que este
desenvolvimento será comprometido.
Vygotski (2006) argumenta que a subjetividade se desenvolve a
partir de sua interação com o meio, sendo que os humanos são os únicos
no mundo biológico em que uma forma biológica primária (criança)
convive e é estimulada por uma mais complexa, já plenamente
desenvolvida (adulto). Esta é uma particularidade do mundo infantil,
diferente de todos os demais tipos de desenvolvimento.
Quando os adultos a negligenciam, rompe-se a interação entre a
forma inicial e final e, nesse caso, o desenvolvimento da criança se torna
extraordinariamente limitado, ocorrendo o subdesenvolvimento, maior
ou menor, das propriedades correspondentes.
No caso do SAICA, na ausência dos adultos, as crianças irão se
desenvolver na interação entre si, seres ainda em desenvolvimento e,
submetidos a diversas violências, reproduzindo-as em seus
comportamentos. Neste caso, o desenvolvimento da criança não se
submete à forma final em interação com a forma inicial, mas a criança
se desenvolve entre outras crianças, ou seja, num meio composto de
portadores de uma forma inferior, primária. Segundo Vygotski (2006),
pesquisas mostram que elas se desenvolvem, mas de forma
extraordinariamente singular, isto é, as ações sempre irão se desenvolver
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de modo muito lento, muito particular e nunca atingirão o nível que
atingiriam quando existe no meio uma forma ideal correspondente.
Se no plano da oficialidade do Estado, quando a família perde a
guarda de seus filhos, é o SAICA que substitui os cuidados familiares,
acolhendo crianças e adolescentes, seus profissionais precisam se
responsabilizar. A postura acolhedora será alvo de análise do próximo
tópico.

5.2.1.1.

A postura acolhedora nos SAICAs

O trabalho da equipe do SAICA comprometido com os interesses
da classe trabalhadora requer que se enxerguem as necessidades dos
acolhidos para além dos xingamentos e travessuras que fazem,
conseguindo ver nestes fenômenos um pedido de socorro com os quais
intentem a se responsabilizarem. Por isso, o envolvimento é prérequisito da relação efetiva entre trabalhadores e acolhidos. Segundo
Winiccott (2002), o envolvimento implica o senso de responsabilidade
do indivíduo sobre a criança, refere-se ao fato do profissional se
preocupar ou se importar e tanto sentir como aceitar a responsabilidade.
Isso requer que o trabalhador se vincule com seu trabalho e com o
acolhidos para além das relações estranhadas do trabalho assalariado.
No plano ideológico, o que sustenta este estranhamento entre
equipe e acolhidos é o estigma que retira estes de sua existência concreta
para ser tornarem rótulos abstratos: o “bandidinho”, a “prostituta”, o
“coitadinho” são rótulos que apagam as reais necessidades dos sujeitos
dos quais o lugar de pertencimento não será a escola, o teatro, o museu,
etc.; é a cadeia ou o caixão. Nenhuma necessidade genuína deles é
reconhecida.
E o que mantém o estigma? Por que o crack que o menino fuma é
condenado, mas a dor que ele carrega não é enxergada? Por que a
agressividade é punida, mas a raiva da vida que ele tem não é
observada? O que sustentam este estranhamento humano do adulto em
relação a crianças e adolescentes (filhotes de sua própria espécie) são a
assimilação e naturalização do preconceito.
Conforme Heller (2008), a possibilidade antropológica do
preconceito está constituída pela estrutura da vida cotidiana, pelo
movimento do individual-particular nessa cotidianidade e pelo seu
pragmatismo diante das relações sociais. Faz parte do pensamento
cotidiano a ultrageneralização, seja nas suas “formas tradicionais”, seja
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na experiência individual. Todos eles são juízos provisórios que na
prática se confirmam ou, pelo menos, não são refutados enquanto,
baseados neles, conseguimos nos orientar. O que fará da
ultrageneralização um preconceito é o sentimento de fé que a sustenta. O
afeto do preconceito é a fé que nasce da particularidade individual, cujas
necessidades satisfazem58.
Quando uma assistente social oriunda de setores menos
espoliados da classe trabalhadora chega num SAICA e recebe um
adolescente que já tenha cometido um crime, é muito comum que, de
imediato, ela tenha pré-julgamentos negativos, até porque faz parte de
sua autodefesa. Isto em si não é preconceito.
Porém, conforme o adolescente vai convivendo com a equipe e os
demais acolhidos, é preciso uma análise realista de suas ações. Ainda
que ele conte diversas histórias para sustentar o estigma de “bandido
perigoso” que ele carrega (e é o jeito de ter respeito e prestígio), seus
atos dirão se ele realmente rouba, mata, trafica, etc. Caso o adolescente
não cometa nenhum crime, então ele não é bandido.
Neste caso, se o conhecimento acerca da realidade for o que
fundamenta a avaliação da assistente social, ela colocará abaixo a ideia
de que ele seja um bandido. Por outro lado, caso ela apresente
incapacidade de atualizar o pré-julgamento ante os fatos concretos e se
apegue ao pré-conceito mesmo depois que os fatos demonstrem que ele
estava errado, então temos um preconceito.
No cotidiano, a fé e a confiança desempenham um papel muito
mais importante do que nas demais esferas da vida porque não podemos
dominar o todo apenas com um golpe de vista em nenhum aspecto da
realidade. Isto nos obriga a confiar no conhecimento dos contornos
básicos da realidade. A fé e confiança, porém, ocupam espaços
inteiramente diversos (HELLER, 2008).
Se o afeto e a confiança aderem a um juízo provisório, isso não
representa nenhum preconceito porque, como se apoiam num saber, toda
experiência refutada no cotidiano tende a desaparecer; diferentemente da
fé que resiste a contradição com o saber sem abalos, porque os juízos
provisórios se enraízam na particularidade baseados nela.
Por exemplo, a teoria da superioridade racial nazista contrapõe
todo conhecimento científico o qual denota que geneticamente somos
58

A fé faz com que queira generalizar aspectos da própria particularidade: quando
um heterossexual afirma que não aceita casamento gay, ele está imponto sua
crença pessoal a outro num assunto que cabe exclusivamente ao outro (a não ser
que o pedido de casamento tenha sido endereçado a ele).
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uma única espécie sem distinção, as hierarquizações entre etnias são
meramente sociais e era esta relação que Hitler queria naturalizar
mediante a ideologia sustentada por preconceitos. Assim, temos sempre
uma fixação afetiva no preconceito e o afeto do preconceito é a fé (fé em
uma religião, numa pseudociência, numa crendice) que nasce da
particularidade individual e cujas necessidades satisfazem (HELLER,
2008).
O que sustenta os estigmas em torno dos acolhidos será sempre
um conjunto de preconceitos (de classe, etnia e sexo), por serem pobres,
filhos de gente de baixo nível escolar, negros, ou pessoas oriundas de
outras localidades do país, por fazerem uso de drogas de pobre, como o
crack, ou de índios e negros, como a maconha (pouco escandaliza o uso
de álcool, ninguém fala do café, todos aplaudem os medicamentos
psiquiátricos porque muitos deles “acalmam os ânimos”).
Fica claro que o que provoca tais sistemas de preconceito são as
integrações sociais que constituem a sociabilidade, sobretudo as classes
sociais. Os juízos de classe típicos expressam o interesse fático de uma
classe a que se referem a práxis da classe (camada ou nação) em
questão.
O fundamento dessa situação é evidente: as
classes dominantes desejam manter a coesão de
uma estrutura social que lhes beneficia e
mobilizar em seu favor, inclusive, os homens que
representam interesses diversos [...] com a ajuda
dos preconceitos, apelam à particularidade
individual que – em função de seu
conservadorismo, de seu comodismo e de seu
conformismo, ou também por causa de interesses
imediatos – é de fácil mobilização contra os
interesses de sua própria integração e contra a
práxis orientada no sentido do humano-genérico
(HELLER, 2008, p. 77).

Assim, até mesmo com relação a crianças e adolescentes – que
sequer completaram seu desenvolvimento e são, em grande medida, o
reflexo imediato das vivências a que foram submetidos –, o capital vai
conseguir tirá-los da posição concreta de vítimas da exploração e
opressões (o que suscitaria solidariedade) e reivindicar culpá-los e punilos (vide tentativas de reduzir a maioridade penal). Quanto mais os
trabalhadores forem espoliados e seus filhos se tornarem mulas do
tráfico, batedores de carteira, pedintes, prostitutas, maior precisa ser o
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nível de preconceito para que não se conteste a injustiça da ordem social
vigente.
Segundo (HELLER, 2008, p.78),
[...] a classe burguesa produz preconceitos em
muito maior medida que todas as classes
conhecidas até hoje. Isso não é apenas
consequência de suas maiores possibilidades
técnicas, mas também de seus esforços
ideológicos hegemônicos: a classe burguesa aspira
universalizar sua ideologia.

Pensemos na atual era do capital, em flagrante crise estrutural, na
qual o capital atingiu um momento tal de saturação que já não permite
que a humanidade alcance patamares superiores para sua realização, ao
contrário, caminhamos para a degradação cada vez mais intensa da vida
humana (TONET, 2005).
É preciso um sistema de pensamento que naturalize cenas
bárbaras no nosso cotidiano, como a guerra na Síria, o genocídio de
camponeses, indígenas e a juventude pobre da periferia. É preciso que se
dissemine preconceito como nunca. Mas a classe trabalhadora, que
padece da exploração e opressões, carece de um exercício profissional
pautado em conhecimentos, não no preconceito sustentado pelo afeto da
fé (HELLER, 2008).
Para Heller (2008), a fé mobiliza o par de sentimentos amor-ódio
e o ódio se dirige não somente contra aquilo que não temos fé, mas
também contra as pessoas que não creem o mesmo que nós, ou que não
são aquilo que julgamos ser correto. Assim, o preconceito se manifesta
no ódio aos bandidos negros e pobres que querem ver mortos enquanto
os bandidos que roubam a nação e matam milhões nas filas de hospital
são tratados como gente célebre (até porque muitos deles são
empresários, secretários, prefeitos, governadores, presidentes, quem em
potencial pode trazer benefícios ao profissional – emprego, promoções,
cargos, adicionais, abonos, melhores posições profissionais, etc.).
A intolerância emocional é, portanto, uma consequência
necessária da fé. E a partir deste par de sentimentos, os preconceitos são
divididos em dois grupos: preconceitos positivos e negativos;
preconceitos acerca de nossa própria vida e preconceitos referentes aos
demais, alienados e contrapostos a nós.
A disseminação da ideologia burguesa leva a disseminação de
ódio e preconceitos aos debaixo e a admiração dos “de cima” que
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sustentam seu prestígio pelo consumo59, o que leva ao rebaixamento dos
sentidos humanos que não conseguem apreender as reais necessidades
dos acolhidos, muito menos chegarem à melhor forma de saná-las. Ao
contrário, atos de preconceito diariamente negam a realização das
genuínas necessidades dos acolhidos enquanto naturalizam este
processo.
Pautados pelos próprios preconceitos, muitos profissionais irão
apresentar intolerância à homoafetividade ou traços de identidade sexual
que não estejam em conformidade com o binarismo da
heterossexualidade, não reconhecerão a necessidade interior do acolhido
de expressar sua sexualidade e negará o espaço de aceitação dentro do
serviço. O mesmo é afirmado sobre o trabalho com os jovens negros
que, ao evidenciarem aspectos estéticos de sua etnia, são enquadrados
no rótulo de bandido, dependente químico, louco, perigoso, etc.,
negando a possibilidade de vivenciar sua cultura; ou de mulheres que,
ao negarem os papéis sociais femininos, podem ser taxadas de
“sapatão”, “rebelde”, negando sua vontade genuína de exercer outros
papéis, ou ao dançar funk podem ser consideradas promíscuas, negando
seu direito de se expressarem corporalmente dentro de sua cultura.
A cada preconceito, o espaço de existência a estes acolhidos é
negado, já que a nossa existência se faz no existir para o outro: para um
menino poder ser gay, por exemplo, ele precisa encontrar outro que
também o seja para que eles possam se relacionar e a homossexualidade
ser exercida. Se o rapaz nunca encontrasse um parceiro e se sua
sexualidade for negada por todos, então ele não terá como vivenciar sua
sexualidade como gay; para uma menina ser rapper, ela precisa ser
reconhecida como tal por um conjunto de pessoas que ouça suas
músicas. O preconceito nega espaço de ser para os acolhidos e redunda
em opressão, em não realização. Quando o acolhimento das crianças e
adolescentes se pauta em preconceitos, inviabiliza-se que o SAICA se
torne um espaço de existência para eles.
Assim, o preconceito, via de regra, aparece com um conteúdo
axiológico negativo. Isso não significa que toda pessoa submetida a
preconceitos seja moralmente vazia. Todo mundo possui, sob alguns
aspectos, preconceitos. O preconceito é movido pelo afeto amor-ódio.
Há preconceitos pautados no amor: não se pode considerar eticamente

59

Enquanto jovens negros são linchados por bater carteira, os criminosos
engravatados (Eike Batista, Eduardo Cunha, etc.) recebem solidariedade e tietagem
de fãs.
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condenável alguém que acredita na figura de um pastor e a ele doa
dinheiro.
O que se deve considerar no julgamento de uma pessoa
preconceituosa sob este ângulo é se sua totalidade está motivada por sua
particularidade, ou seja, pelos seus preconceitos. É importante saber a
que se referem os preconceitos, se são mais ou menos perigosos e isto
nos remete à questão das consequências.
Uma assistente social pode julgar uma criança mais inteligente do
que ela é e se frustrar ao perceber que ela reprovará de ano. Este
preconceito não leva a atitudes desvalorativas. Por outro lado, quando a
pobreza, a baixa escolaridade e aspectos físicos e culturais de alguma
etnia causa no profissional o sentimento prévio de repulsa, que serve
para fundamentar uma internação psiquiátrica indevida, ou uma injusta
medida socioeducativa de privação da liberdade, um castigo indevido,
etc., então o preconceito tem consequências negativas e precisa ser
veementemente denunciado e combatido.
Por mais que nem todos os preconceitos levem a consequências
negativas, do ponto de vista ético, ele sempre será negativo porque
impede a autonomia do indivíduo na medida em que diminui sua
autonomia relativa ao deformar uma alternativa e estreitar a margem do
real. Segundo Heller (2008), o que é necessário para que se possa
escolher com relativa liberdade em determinadas circunstâncias
concretas é, de imediato, o conhecimento ótimo de suas alternativas com
relação às possibilidades que lhe oferecem as circunstâncias. Por outro
lado, uma adequada representação do conteúdo axiológico dessas
alternativas, isto é, da relação entre os valores das alternativas e os
valores que mais promovem o desenvolvimento humano nas
circunstâncias em questão.
Isso pressupõe que quem esteja fazendo a escolha entre
alternativas seja capaz de elevar-se até o plano do humano-genérico e
que, ao mesmo tempo, disponha de um conhecimento ótimo das pessoas
envolvidas e da situação em que se encontra. Como vimos, o
preconceito tem uma ação inibitória sobre estes três momentos. Por isso,
o preconceito sempre será eticamente negativo porque comprime as
possibilidades de liberdade.
Retornando aos exemplos dados, mesmo que superestimar a
inteligência de uma criança não redunde em ações opressoras, esta
postura impede o profissional dar a ela o suporte pedagógico que
efetivamente precisava para acompanhar o conteúdo escolar. Logo, o
preconceito é negativo por limitar o campo de ação profissional.
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A negatividade do preconceito fica clara na fala de uma das
acolhidas quando comenta sobre a rotina que tinham no SAICA “Novo
Amanhecer”:
Em relação aos cuidadores acho que eles
deveriam conversar mais conosco. Que eu me
lembro, quando eu estava lá, a cuidadora que mais
falava comigo era a Maria e Joana [cuidadoras] e
Ana [cozinheira]. Mas acho que eles deixavam a
desejar nesta parte, de conversar um pouco mais...
Porque eu me lembro que toda vez que eu estava
triste assim, para baixo, ou era a minha psicóloga,
ou era a Joana, ou era a Maria. O resto não. Eles
me viam na situação, eles passavam e não falavam
[...].(SECAJ, 2014, p. 39)

Na indiferença apontada pela adolescente, os cuidadores se
omitem de buscar as verdadeiras necessidades dos acolhidos,
redundando em posturas que negam suas necessidades por não buscar
reconhecê-las, preferindo o conformismo da distância ao envolvimento.
Por mais que o cotidiano do SAICA seja árduo e que o preconceito faça
parte do cotidiano e seja difundido, ele sempre dependerá de que alguém
se aproprie dele. Existe, portanto, uma postura ativa na incorporação do
preconceito ou na sua negativa.
Cada um é responsável pelo seu preconceito. A
decisão em favor de um preconceito é, ao mesmo
tempo, a escolha do caminho mais fácil no lugar
do difícil, do ‘descontrole’ do particularindividual, a fuga diante dos verdadeiros conflitos
(HELLER, 2008, p. 85).

Todos estamos sujeitos a reproduzir um comportamento opressor
porque a maior parte deles está naturalizado em nossa cultura. O que
precisamos estar atentas é ao resultado de nossas ações. Toda postura
que a posteriori se perceba preconceituosa, precisa ser enfrentada e
reparada e este não é um exercício simples, pois como todo preconceito
se pauta no afeto da fé, transformá-lo significa lidar com afetos
arraigados que, para abandoná-los, é preciso enfrentar conflitos com
nossas próprias concepções e identidade.
Uma assistente social educada dentro de rígidos padrões
religiosos patriarcais pode apresentar extrema dificuldade de reconhecer
dentro de si a genuína necessidade de um adolescente viver sua
homossexualidade. Será muito forte a tendência de querer impor a ele
sua fé, de que este padrão de comportamento é inapropriado, centrada na
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autossatisfação de sua crença. Colocar esta crença em xeque implica
colocar sua própria personalidade e vida em questão: admitir que a
homossexualidade seja uma possibilidade para o outro, implica aceitar
que seja também para ela e seus filhos, etc. Implica contraditar com as
crenças de seu espaço identitário (de sua família, da igreja, dos amigos,
entre outros).
Apenas o compromisso com o projeto ético-político e com os
conhecimentos científicos que o sustenta podem viabilizar sua atuação
para além de sua particularidade, reconhecendo as necessidades do
adolescente, conduzindo-a à superação de seu preconceito. Na medida
em que a assistente social cria um espaço emancipatório para o
adolescente que poderá expressar sua sexualidade, também cria um
espaço emancipatório para ela mesma abandonar preconceitos. “[...] Na
medida em que o homem preserva uma concepção sem preconceitos,
orientada pela realidade, podemos mensurar o quanto ele é
individualidade, ‘núcleo’, o quanto possui substância.” (HELLER, 2008,
p. 85).
Assim, conforme Lukács (2013), para romper com o próprio
estranhamento é preciso, a fim de realizar subjetivamente a ruptura, uma
ação que possua cunho social orientada para algum modo fenomênico da
generidade para si, alçando acima da própria particularidade impregnada
de estranhamentos (no nosso exemplo, uma assistente social que atenda
crianças e adolescentes num SAICA).
“[...] Sem entrega a uma causa de cunho social, por mais
insignificante que seja, o homem permanece detido no nível de sua
particularidade e fica exposto sem defesa a toda tendência de
estranhamento [...]” (LUKÁCS, 2013, p. 782). A entrega a uma causa
não opera como um princípio universal. Depende do que ela é capaz de
fazer no indivíduo: depende do quão intensa, pura e abnegada seja sua
entrega e, simultaneamente, o que a causa representa realmente no
desenvolvimento social.
Uma causa de caráter retrógrado, no caso de uma entrega sincera,
insere o indivíduo num emaranhado de contradições completamente
insolúvel. A paixão com que se dedica é um fator importante, mas a
causa prepondera. Tudo depende do conteúdo social da causa.
[...] quando uma ‘causa’ autenticamente
progressista em termos sociais provoca no sujeito
uma entrega autêntica, ela atua no sentido de que
ele, também enquanto indivíduo, seja capaz de
estabelecer um vínculo orgânico com grandes
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questões do desenvolvimento do gênero humano
[...] (LUKÁCS, 2013, p. 784).

É nesse vínculo entre pessoa singular e gênero humano que está
contido o direcionamento para a supressão do próprio estranhamento, o
que viabiliza perceber os acolhidos para além dos estigmas, portadores
de necessidades e capacidades. Caso a assistente social se engaje no
cumprimento de sua função de conduzir o processo de desenvolvimento
do acolhido, comprometida com o projeto societário emancipatório,
então a satisfação das genuínas necessidades dos acolhidos começa a se
tornar possível.
Conforme o exemplo dado, a condução do processo de
desenvolvimento da sexualidade do adolescente de forma emancipatória
perpassa o reconhecimento da necessidade peculiar deste adolescente de
se relacionar com pessoas do mesmo sexo que, assimilada como
necessidade do profissional não estranhado em relação ao adolescente,
passa a fazer sentido para a assistente social.
Então, a cada passo que o adolescente conseguir firmar sua
personalidade e se realizar, para a assistente social e para o adolescente
poderá ser a fruição do objetivo emancipatório atingido, o que também
demanda dela o desenvolvimento de capacidades as quais igualmente a
enriquecem e emancipam. Diferentemente da autossatisfação pelo
preconceito que redundaria na imposição de sua crença calcada em sua
individualidade, em detrimento da realização do adolescente, rebaixando
os sentidos, tanto do profissional, que terá suas capacidades deformadas
pela naturalização da relação utilitarista que estabelece com o outro ao
anulá-lo para satisfação de sua crença; quanto do adolescente, que não
poderá desenvolver suas capacidades relacionadas à satisfação da
necessidade negada.
O mesmo se pode dizer da postura profissional diante de um
negro que vive sua negritude nos cabelos, hábitos e costumes; ou que
apoie uma menina a desempenhar atividades que não são tidas
socialmente como “coisa de menina” e assim por diante, com cada
necessidade do acolhido.
O processo de acolhida significa, portanto, o permanente
processo de luta contra os estranhamentos no sentido de buscar elevar os
sentidos humanos a fim de torná-los aptos à identificação das genuínas
necessidades dos acolhidos que precisam se tornar necessidade dos
profissionais, para que estes constituam um espaço de vivências e
existência para as crianças e adolescentes. Falamos de todo tipo de
necessidades: de contato com os familiares, de visita a amigos, de
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tratamento médico, de ser acolhido no relato de uma violência ou abuso
(em vez de ser julgado), etc.
Não basta, porém, identificar a necessidade. É preciso também
identificar as causalidades mais coerentes para sanar estas necessidades
genuínas, o que – nos marcos da crise estrutural do capital e do colapso
das políticas sociais – pode ser um exercício extremamente complicado.
Por exemplo, pode-se ter optado pela não internação de um
adolescente dependente químico por respeito a seu direito de
convivência comunitária e ter dado apoio a seu processo de resistência à
abstinência por meses. Então, o juizado60 pode optar por encaminhar ao
SAICA um outro adolescente envolvido com tráfico de drogas, pois esta
decisão não está nas mãos da equipe técnica, mas do Juiz da vara da
infância, que está em seu gabinete alheio às necessidades dos acolhidos.
A chegada deste adolescente não pode significar sua
demonização, porém, é inegável que põe o trabalho feito até ali em risco
e a solução encontrada pode ser então a internação, que retira o
dependente químico do convívio social; porém, ainda assim, a equipe
em conjunto com o adolescente pode escolher entre uma clínica com
métodos autoritários e opressores, pautado em crenças religiosas; ou
uma de atendimento mais individualizado, humanizado, cujo
atendimento se pauta na cientificidade, etc.
Este é um difícil e dinâmico processo de buscar constituir espaços
emancipatórios para o outro em contexto dinâmico e adverso enquanto
se emancipa a si mesmo dos preconceitos e demais estranhamentos e
depende de quanto
[...] estamos dispostos a negar confiança a nossas
ideias na medida em que o conhecimento e a
experiência as contradigam de modo regular, se
não perdemos a capacidade de julgar corretamente
60

O poder de mando do juizado acima ao da equipe é abordado por Winiccott
(1999), o qual afirma que quem encaminha uma criança para um alojamento
deveria ser ele mesmo, responsável por um alojamento para manter-se em contato
com os problemas específicos deste tipo de trabalho. Para o autor, muitos
magistrados deveriam ter contato íntimo com as questões dos cuidados de crianças
que ainda não se apresentaram diante de tribunais juvenis. Não é suficiente visitar
reformatórios ou alojamento, ou ouvir os outros falarem a respeito, a única maneira
interessante é assumir alguma responsabilidade, mesmo que indiretamente. Por
fim, afirma Winiccott (1999) que conseguir que cada criança seja adequadamente
alojada, em muitos casos, já funciona em si como terapia, desde que se dê tempo
ao tempo. A psicoterapia pode ser acrescentada.
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o singular, então seremos capazes de nos libertar
de nossos preconceitos e de reconquistar sempre a
nossa relativa liberdade de escolha. Só podemos
nos libertar dos preconceitos se assumirmos o
risco do erro e se abandonarmos – justamente com
a ‘infalibilidade’ sem riscos- a não menos
tranquila carência de individualidade (HELLER,
2008, p. 88).

Conforme o exemplo dado, por mais que a profissional
compreenda a religiosidade como fator importante para sua vida, ela não
pode fazer da sua religiosidade o meio do adolescente enfrentar a
dependência química, que é uma questão de saúde e precisa ser lidada
com o que houver de mais desenvolvido de técnicas e métodos
científicos. Além disso, por mais que o adolescente traficante chegue e
desestabilize o SAICA pelo seu comportamento, ele não pode ser
reduzido ao estigma de bandido, o que anularia a apreensão de suas
necessidades genuínas.
Até mesmo se o adolescente narrasse um terrível crime, o papel
do profissional não é julgá-lo, ou limitá-lo ao rótulo de “bandido
perigoso”. Evidente que ele pode vir a suscitar maiores cuidados, mas
não se pode deixar de considerá-lo em sua totalidade: fruto de sua
história de vida, portador de necessidades que precisam ser supridas e
capacidades que precisam ser desenvolvidas revertendo seu processo de
deformação.
Quando o profissional reconhece as genuínas necessidades dos
acolhidos para além de estigmas e preconceitos e estas necessidades
passam a existir dentro dele, então se constituem condições para a
criação de vínculo de afeto e confiança, o que levará a relação para
níveis mais profundos.
Alertamos, porém, que este não será um processo contínuo e
linear, ao contrário, será cheio de altos e baixos. Primeiro porque para o
adolescente poder confiar nas profissionais, ele irá testá-las com atitudes
que ele sabe ser reprováveis; depois porque na medida em que o
acolhido encontra um ambiente estável e alguém com quem possa se
envolver, ele passará a dar vazão a seus sentimentos mais profundos
(WINICCOTT, 2002).
Quando uma criança se sente livre para pensar no que gosta, para
brincar do que vier à cabeça, para encontrar as partes perdidas de sua
personalidade, ela vai agir livremente e descobrir impulsos que
desconhecia (porque quando ela está alheia de cuidadores, ela se
responsabiliza por si e perde a espontaneidade). Começa a ficar
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insolente, fazer birra, desperdiçar comida, etc. Isso porque enquanto
esteve sem adultos que lhe conduzissem, teve que ser seus próprios pais
rigorosos e ser super rigorosa consigo mesma para se sentir segura.
Quando a criança encontra segurança em um adulto que se envolve com
ela e suas necessidades, pode tirar férias do autocontrole porque o
deixará a cargo do cuidador (idem, 1999).
Assim, os comportamentos desafiantes não significam que seu
trabalho não está rendendo frutos, conforme podemos aferir da
experiência narrada por Makarenko (2016), que na época da Revolução
Russa foi responsável por uma colônia de adolescentes em conflito com
a lei (na URSS de baixo desenvolvimento das forças produtivas, com
produção majoritariamente rural).
O autor narra que os primeiros educandos que chegaram à colônia
Gorki foram por roubo e assalto à mão armada. Makarenko (2016) os
recebe com boa comida e fala da nova vida que terão de trabalho e da
necessidade de deixarem para trás o que passou. Porém, o autor afirma
que os educandos negavam não só a pedagogia utilizada, como a cultura
humana. Diante disto, conta o autor que passou o inverno de 1920
buscando saída na literatura pedagógica, tendo passado meses a fio
lendo, frustrado com seus resultados.
Segundo Makarenko (2016), os colonos se negaram a trabalhar na
colônia e em vez disso, saíam para a cidade e deixavam-no com as
outras duas educadoras trabalhando por eles no interior da colônia. Por
meses a fio, Makarenko e sua equipe trabalharam no campo, lavraram,
semearam, cuidaram das plantações, rastelaram as áreas comuns, etc.,
até que Makarenko (2016) chama os colonos ao trabalho e eles o
zombam. Irritado, ele dá uma bofetada em um dos educandos e os
colonos não reagem. No dia seguinte, os colonos estão amáveis e mais
obedientes.
Ekaterina Grigórievna, uma das educadoras, observa que o mais
triste é que após este episódio os colonos passaram a admirar
Makarenko, sobretudo Zadórov, quem levou a bofetada. Ela se indaga se
isto é resquício da cultura escravocrata. Makarenko pondera que os
colonos poderiam tê-lo aniquilado naquele momento, pois eles são
fortes e não temem a nada, no entanto não o fizeram, porque
reconhecem que ele e a equipe da colônia trabalham muito por eles, que
a colônia lhes faz falta caso sejam mandados embora e que sabem que a
equipe da colônia já poderia ter-lhes expulsado.
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De forma alguma defendemos a violência como método
educativo61. Todo ato de violência praticado no interior do serviço
precisa ser combatido e os agressores sofrerem sansões devidas. O que
queremos evidenciar aqui, porém, é que os meses a fio em que a equipe
da colônia Gorki trabalhou, enquanto os adolescentes os abandonavam
para irem farrear na cidade, pareciam em vão.
Se Makarenko tivesse agredido os adolescentes sem jamais lhes
ter demonstrado preocupação e cuidados, certamente eles teriam reagido
à violência, mas os meses de dedicação à satisfação de suas
necessidades foram reconhecidos e o ato de agredir os adolescentes foi
compreendido por eles como uma exigência justa de quem havia lhes
dado provas práticas de preocupação e cuidado. A suposta invisibilidade
do trabalho anterior se fez ver neste ato e desde então os colonos
passaram a se portar de outra forma.
Esta postura profissional requer um trabalhador que se reconheça
em seu trabalho para além do assalariamento. Os trabalhadores da
colônia Gorki foram cuidadosamente selecionados e foram escolhidos
aqueles que tinham compromisso com o êxito da revolução socialista e
com a transformação dos pequenos ladrões sem perspectiva de vida em
militantes construtores da sociedade emancipada do porvir. Assim, os
profissionais aptos a este árduo trabalho são aqueles que conectam seu
cotidiano profissional a dimensão humano-genérica, reconhecendo a
importância de seu trabalho para cada acolhido e para a sociedade.
A criança e adolescente acolhida, por outro lado, ao perceber que
o profissional o enxerga em suas necessidades genuínas, para além dos
estigmas, tende em alguma medida a se relacionar com o profissional
para além dos comportamentos referentes aos estigmas, para expressar
seus conteúdos essenciais, em suas necessidades genuínas. Após o
episódio que retratamos da colônia Gorki, a relação dos colonos com a
colônia transformou-se qualitativamente, pois entre eles passou a haver
vínculo. Este é o pressuposto para que o acolhimento possa se constituir
enquanto um lócus de existência para o acolhido, abrindo a
possibilidade dele se constituir enquanto espaço emancipatório.
61

O modelo autoritário de educação de Makarenko será o motivo para que, 8 anos
depois, ele deixasse de ser o responsável pela colônia. Mas isso não invalida a
totalidade da experiência de Makarenko que, por muitos anos, foi modelo para a
URSS ao permitir que pequenos ladrõezinhos sem perspectiva se tornassem ativos
militantes do peculiar contexto de revolucionamento da base econômica na
constituição da propriedade coletiva e do trabalho associado, tornando-os
coconstrutores da sociedade emancipada.
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5.2.1.2.

O acolhimento enquanto espaço emancipatório

No plano da formalidade, o Estado burguês delega ao SAICA o
papel provisório de substituição dos cuidados familiares sobre crianças e
adolescentes. Em outras palavras, no plano oficial, o SAICA responde
legalmente pelos acolhidos, sob as determinações do Juiz da Vara da
Infância e supervisão do Ministério Público. Vamos aqui tratar de como
o SAICA pode desenvolver este trabalho fundamentado no
compromisso ético-político de emancipação humana.
Conceber o SAICA enquanto espaço emancipatório não significa
conceber que ele poderá emancipar humanamente os sujeitos acolhidos
ou os seus trabalhadores numa sociedade em crise estrutural. Esta tarefa
só pode ser realizada pelo conjunto da classe trabalhadora que tome o
Estado e socialize os meios de produção. Muito embora não seja
possível nos emanciparmos plenamente, a forma como se conduz as
relações no interior do serviço pode fazer dele um espaço autoritário de
desrealização, que nega as necessidades das crianças e adolescentes,
desvalorizando-os; ou pode ser um espaço de realização o mais plena e
intensamente possível de suas necessidades, constituindo valores
emancipatórios no seu dia a dia. Não existe prática neutra.
O pré-requisito do salto qualitativo é a postura da equipe de
reconhecer os acolhidos para além dos estigmas. Quando os acolhidos
percebem no profissional um aliado a quem pode pedir ajuda porque
está ao seu lado (por reconhecer dentro de si as legitimas necessidades
das crianças e adolescentes), então o profissional conquista sua
confiança, relação não linear e que precisa ser (re)construída a cada
passo. Não se trata aqui de palavras que denotem importância; o
fundamental é a coerência prática.
Caso o profissional não consiga abandonar seus preconceitos,
então ele não chegará à leitura verdadeira de quem é o acolhido e não
enxergará suas necessidades genuínas, impondo em seu lugar um
conjunto de necessidades artificiais que apenas ampliará a carga de
opressão e estranhamento sobre ele: a cada xingamento, um castigo que
gera mais revolta e a reincidência dos comportamentos previstos no
estigma que ele carrega; a cada violação das regras uma punição, o
serviço fica num círculo vicioso de comportamento estigmatizado –
castigo. Logo, o serviço vira o caos e serve apenas para perpetuar os
adolescentes dentro dos estigmas estabelecidos pela sociedade, isto
porque o acolhido, reativo, tende a intensificar os comportamentos
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esperados em seu estereótipo, o que reforçará a imposição das
necessidades artificiais.
O tratamento do acolhido dentro de estigmas tende a fazê-lo
reproduzir os comportamentos esperados porque, conforme evidencia
Vygotski (1996), a autoconsciência é fruto de longo desenvolvimento do
homem para si, aquele que se diferencia da natureza justamente pela
consciência do “eu”, e que cada exemplar da espécie irá constituir em si,
assimilando-o da socialidade. Se o meio diz que ele é agressivo,
perigoso, um bandidinho, ele tende a assumir esta identidade.
Para o autor, o desenvolvimento da autoconsciência depende do
conteúdo cultural do meio em medida superior do que qualquer outro
aspecto da vida espiritual, denotando-a como um valor apropriado de
fora para dentro, convertendo o critério social em individual, de
momento coletivo à autoconsciência. Para Vygotski (1996), em geral, a
autoconsciência da criança sobre sua existência e atividade depende da
opinião dos adultos e “[...] a escala de estimação dos adultos passam a
ser a das próprias crianças [...]” (VYGOTSKI, 1996, p. 241).
Por isso é tão relevante que a equipe do SAICA reconheça
crianças e adolescentes a partir do que eles efetivamente são: a história
que tiveram, a forma como significaram, o comportamento que
adotaram diante de suas vivências. Pode ser que algum acolhido crie o
hábito de roubar, outro de traficar, pode ser que algum deles já tenha
cometido homicídio. A equipe precisa atentar às necessidades especiais
que isso pode redundar no trabalho de acolhida e de ressignificação das
suas experiências e de si mesmo.
Um adolescente que tenha passado por abusos sexuais e
reproduza este abuso precisa dividir quarto com outro que tenha
compleição física compatível para ter condições de enfrentá-lo, caso
necessário; os cuidadores precisam estar mais atentos a sua aproximação
com as crianças menores, entre outros aspectos, entretanto, isso não é o
todo de sua personalidade. Ele pode ter talentos artísticos que podem ser
incentivados, pode ser um bom cozinheiro, saber fazer pequenos reparos
na casa, em bicicleta, etc. O estímulo de todas estas habilidades o
enriquece subjetivamente enquanto tira o foco dos possíveis abusos.
O rótulo não pode anular as necessidades e capacidades do
sujeito, nem pode resumi-lo, pois igualar sua totalidade no estigma
“abusador” só tende a fazê-lo focar sua atenção no rótulo do qual irá
absorver este papel e reproduzir seus comportamentos. É preciso
incentivá-lo a ser um ser de necessidades e capacidades múltiplas,
buscar reforçar capacidades que o torne construtivo à coletividade, para
que a comunidade o reconheça (em suas capacidades e necessidades) de
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outra forma e ao mesmo tempo o acolhido possa se rever em sua
autoimagem e sua própria relação com a coletividade.
O SAICA, enquanto espaço de existência aos acolhidos, significa
construir uma acolhida para crianças e adolescentes abusadoras e
abusadas, traficantes e usuárias, órfãs, todas elas pobres. Espaço de
existência entendido como espaço que reconhece suas necessidades e
capacidades, para enriquecê-las de vivências e carências.
Neste sentido, o diagnóstico social não pode ser um processo que
acontece apenas na chegada dos acolhidos para cumprir a formalidade
de preencher o PIA62 e enviar ao Judiciário. Ele precisa ser um processo
permanente de apreensão da realidade da criança e adolescente em
relação a si mesmas, de sua relação com os demais acolhidos, com a
família e a comunidade; para que se possa aprofundar cada vez mais o
reconhecimento e a satisfação de suas necessidades genuínas no interior
do SAICA, e o desenvolvimento de suas potencialidades, de modo a
viabilizar o mais pleno processo educativo.
O diagnóstico social precisa partir do fato de que cada ser
singular é fruto da objetividade. Logo, cada comportamento apresentado
pelo acolhido foi constituído na sua história de vida no bojo de sua
família e comunidade e que estas são permeadas pelas relações
macrossociais de exploração e opressão pelo capital.
[...] Reconhecemos em palavras que se deve
estudar-se conjuntamente a personalidade da
criança e seu meio, mas não cabe supor que a
influência da personalidade está de um lado e de
outro a influência do meio e que tanto um como o
outro atuam como forças externas. De fato,
entretanto, é assim como ocorre de se proceder:
em seu desejo de estudar a unidade, a fracionam
previamente e tentam, depois, relacionar um com
o outro (VYGOTSKI, 2006, p. 05).

O conceito de vivência é o que expressa a unidade entre o meio e
a personalidade,
“[...] no desenvolvimento, a unidade dos
elementos pessoais e ambientais se dá em uma
série de diversas vivências da criança. A vivência
deve ser entendida como a relação interior
62

Plano Individual de Atendimento (PIA) previsto pelas orientações técnicas para
SAICA, no qual a equipe técnica descreve as ações a serem tomadas em relação ao
acolhido e sua família nas diversas áreas (saúde, educação, cultura, lazer, etc.).
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da criança como ser humano, com um ou outro m
omento da realidade.” (VYGOTSKI, 2006, p. 6).

É das vivências que a criança constitui sua imagem do mundo e
de si mesma. É na relação da subjetividade com a objetividade que suas
funções psicológicas vão se desenvolvendo e ela possui fases
diferenciadas de desenvolvimento, conforme abordamos no Capítulo I.
Assim, o diagnóstico social que o profissional precisa fazer – para
compreender quem é o acolhido e seus familiares – precisa ser capaz de
apreender a criança e sua família em suas relações sociais concretas (sua
inserção na divisão hierárquica do trabalho), e de que forma esta
objetividade interfere no desenvolvimento infantil, na relação da criança
com sua família e comunidade.
Para Vygotski (2006), o primeiro defeito no estudo prático e
teórico do meio consiste em estudarmos seus índices absolutos:
buscamos apreender a composição familiar, a escolaridade de cada um,
a renda familiar, as atividades laborativas, as condições de
habitabilidade, se dorme em cama à parte, quantas vezes se banha, etc.
A investigação é sempre a mesma, não se refere à criança nem à sua ida
de, etc.
O autor argumenta que a virada fundamental que se deve fazer no
estudo do meio social é passar dos índices absolutos aos relativos; ou
seja, estudar, antes de tudo, o que significam as vivências para o
acolhido, qual é sua relação com as diversas facetas de dito meio.
O diagnóstico social, portanto, deve considerar os acontecimentos
familiares, sua cronologia, a idade que cada criança tinha quando
vivenciou os acontecimentos e a forma como ela significou suas
vivências, numa interação contínua e dialética entre objetividade e
subjetividade.
[...] O meio social não deve ser estudado de
acordo com seus índices absolutos, senão em
relação com a criança. O mesmo meio, tomado em
seus índices absolutos, tem significados
totalmente distintos para a criança de um, três,
sete e doze anos [...] (VYGOTSKI, 2006, p. 05).

Por isso, o meio, no sentido imediato da palavra, modifica-se para
a criança a cada faixa etária. Tanto porque sua absorção do real se
transforma qualitativamente com o decorrer de seu desenvolvimento,
quanto porque quanto mais idade e autonomia ganha, mais se amplia o
meio em que convive. Além disso, a vivência é perpassada também
pelas relações sociais de sexo e raça (CISNE, 2015) que marcam a
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forma como a objetividade recai sobre os indivíduos e quais os meios
objetivos de a ela responder.
Dos filhos do José da Silva, cada qual respondeu à objetividade
conforme suas capacidades e possibilidades diante da realidade que a
eles se apresenta de forma diversa, por mais que estejam no bojo da
mesma família: Talita e Adriana, numa sociedade machista e patriarcal,
encontraram na venda do seu sexo uma fonte de renda, enquanto a força
de trabalho dos meninos será absorvida pelo trabalho informal no tráfico
e na mendicância.
Por isso, a relação indivíduo-meio é perpassada por múltiplos
fatores e não é estática, posto que ambos estão em constante
transformação. É sobre estas transformações que o diagnóstico da
equipe técnica precisa estar atento, pois é sobre as relações que os
acolhidos estabelecem entre si, com a equipe, os pais e a comunidade
que serão o alvo da intervenção da equipe do SAICA.
Segundo Vygotski (2006), alguns autores dizem que o
desenvolvimento da criança consiste na gradativa ampliação de seu
meio. A criança que ainda não nasceu dispõe do útero da mãe como
meio, já a criança que acaba de vir ao mundo também dispõe de um
espaço muito pequeno na qualidade de seu meio mais próximo. Como se
sabe, o mundo distante não existe para o recém-nascido.
Para tal criança existe apenas o mundo que se refere precisamente
a ela, ou seja, um mundo que se une em torno de um espaço estreito,
formado por objetos ligados ao seu corpo. Aos poucos o mundo distante
começa a se ampliar para a criança, mas no começo também se trata de
um mundo muito pequeno, o mundo do quarto, o mundo do parque mais
próximo, da rua. Com os passeios, seu mundo aumenta e, cada vez mais,
novas relações entre a criança e as pessoas que a circundam se tornam
possíveis. Depois, o meio se modifica por força da educação, que o
torna peculiar para a criança a cada etapa de seu crescimento: na
primeira infância, a creche; na idade pré-escolar, o jardim de infância;
na escolar, a escola. Cada idade possui seu próprio meio, organizado
para a criança de tal maneira que o meio, no sentido puramente exterior
dessa palavra, se modifica para a criança a cada mudança de idade.
Dessa forma, quanto mais a criança cresce, maior é o meio que a
influencia e que a equipe do SAICA terá de conhecer para poder gerir as
relações: escola, grupo de amigos, grupo da igreja, do hip hop, etc. É
preciso que o SAICA acompanhe, nos diferentes espaços, quem são as
pessoas com quem os acolhidos se identificam, quem são aquelas que
eles têm dificuldades, quais atividades vêm contribuindo para seu
enriquecimento subjetivo, em quais estão tendo dificuldades, o que pode
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ser feito para superarem tais dificuldades, ou qual atividade é melhor
que ser suspendida.
É muito importante que as equipes primem por alterar o mínimo
possível as esferas de convívio do acolhido. Às vezes, ele fica no
SAICA só por alguns meses até o retorno à família, então, é preferível
que evitem mudá-lo de escola, de contraturno, etc. Estas atividades
precisam ser escolhidas conforme as necessidades do acolhido, não de
acordo com a facilidade da equipe. Quanto menor a mudança do círculo
social, menor o impacto do acolhimento institucional no acolhido.
Por isso, o alvo de análise e intervenção do SAICA será a
vivência que os acolhidos terão nos diferentes espaços onde transitam.
Quanto mais qualificada a capacidade de apreensão da equipe das
vivências das crianças e adolescentes, melhores condições ela terá de
conduzir o processo de amadurecimento e ressignificação das vivências
do acolhido – o que não depende apenas da idade, mas também do nível
cultural, da capacidade cognitiva, da qualidade das vivências oferecidas
e sua capacidade de reconstruir, de forma qualitativamente superior, as
vivências outrora significadas negativamente, etc.
Se uma acolhida, por exemplo, não toma banho porque na
infância foi abusada sexualmente durante o banho, então a intervenção
coerente não é pegar no seu pé, obrigá-la a entrar no banho ou
ridicularizá-la diante dos demais por falta de higiene. É preciso ofertar
segurança para que ela entre em contato com seu medo e lhe oferecer
apoio para superá-lo, não só o medo do banho, mas as marcas afetivas
do abuso que devem afetá-la e outras questões. Nem toda criança
abusada terá as mesmas reações e significações; nem sempre os mesmos
comportamentos refletem as mesmas experiências (a adolescente
poderia ter deixado de tomar banho por diversos motivos).
[...] Dessa forma, não é esse ou aquele elemento
tomado independentemente da criança, mas, sim,
o elemento interpretado pela vivência da criança
que pode determinar sua influência no decorrer de
seu desenvolvimento futuro (VYGOTSKI, 2006,
p. 684).

Vygotski (2006) analisa a trajetória de três irmãos que viviam
com sua mãe, dependente de álcool. Ele se pergunta: o que determina o
modo como as mesmas circunstâncias de um meio exercem três
influências diferentes em três crianças distintas? Isso se explica porque
cada uma dessas crianças vivenciou essa situação de maneira diferente.
A mais nova vivenciou tudo como um terror inconcebível e
incompreensível (não possuía recursos desenvolvidos para compreender
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o meio e seus sentimentos para com ele saber lidar), que a levou a uma
condição de incapacidade.
A do meio vivenciou de maneira concebível, como o choque
entre apego intenso e sentimentos intensos de medo, ódio e hostilidade.
E a terceira a vivenciou, até determinado ponto, assim como um garoto
de dez ou onze anos pode vivenciá-la – como um infortúnio que recaiu
sobre a família e que exige dele colocar tudo de lado para, de alguma
forma, tentar minimizar esse infortúnio, ajudando a mãe doente e as
crianças. Dessa forma, a mesma situação (a vulnerabilidade das crianças
pelo uso abusivo de álcool da mãe) acaba sendo distinta de acordo com
aquilo que – três diferentes crianças em grau de desenvolvimento
diferenciado – passou suscitando nelas sentimentos e reações
diferenciadas, influenciando de maneira distinta em seu
desenvolvimento.
Assim, a assistente social deverá saber encontrar a relação
existente entre a criança e o meio, a vivência da criança, isto é, de que
forma ela toma consciência e concebe, de como ela se relaciona
afetivamente com certo acontecimento. Isto dependerá, além dos fatos
objetivos que a criança ou adolescente se defrontará, das peculiaridades
de sua cultura e personalidade.
Para a equipe do SAICA, é importante saber quais são as
peculiaridades da criança e quais dessas peculiaridades constitutivas
desempenharam um papel determinante para definir a atitude da criança
frente a uma dada situação, enquanto em outra situação, outras
particularidades constitucionais desempenharam seu papel. Um surto
agressivo pode se dar porque a criança teve uma cisão com o real e
imaginou bichos que a colocava em risco; pode ser fruto de uma
impulsividade; pode ser fruto de medo. Compreender a peculiaridade da
criança e adolescente habilita a lidar melhor com ela.
Numa síntese, podemos dizer então que o diagnóstico social
precisa considerar a relação do meio social com a criança, suas
diferentes fases de desenvolvimento e a forma como esta criança
significa suas vivências, quais as peculiaridades da personalidade que se
constituem nestas vivências e que conformam como a criança irá
vivenciar suas experiências e em que idade passou por suas
experiências, dada as diferentes fases de desenvolvimento das funções
psíquicas superiores.
Este diagnóstico social não pode acontecer apenas na chegada da
criança, quando o Judiciário dá prazo para que o PIA seja montado e
apresentado. Ele precisa ser a busca constante de informações para
conseguirmos elementos que nos permita compreender as genuínas
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necessidades da criança, para que se torne possível no cotidiano do
serviço conduzir o processo educativo e de ressignificação das vivências
negativas.
Voltemos ao exemplo da acolhida que tem forte resistência em
tomar banho porque foi abusada sexualmente enquanto tomava banho na
infância. Alheios à razão desta resistência, a acolhida pode ser taxada de
anti-higiênica, rebelde, etc., que sustentaria estigmas sobre ela e
redundaria em cobranças autoritárias e revitimização da menina.
A forma que a equipe vai buscar para que ela tome banho será a
punição, a barganha (só vai jantar depois de tomar banho), alheia às
reais questões envolvidas nesta situação e que são muito mais profundas
e relevantes. Assim, o comportamento precisa ser visto como o
fenômeno, a aparência que precisa ser explicada no resgate da
historicidade que a constituiu, desde questões macro (neste caso, a
crítica à propriedade privada, ao patriarcado, ao machismo, à cultura do
estupro, etc.) até questões micro (descobrir que a garota foi abusada
sexualmente no banho).
Apenas se torna possível conhecer a melhor forma de lidar com a
resistência ao banho se a profissional for buscar, na sua relação com o
meio, a razão pela qual ela se porta desta maneira. Esta é uma
informação que dificilmente vai ser alcançada em pouco tempo,
demandando uma postura investigativa constante, conforme reivindica
Fraga (2010), num olhar para o real para além do moralismo e das
respostas preconceituosas fáceis. Esta informação precisa ser registrada
para que a informação pertença ao serviço e não ao profissional. Requer,
também, seu repasse de forma ética para a equipe, de modo que a
informação não chegue ao conhecimento daqueles que não estão
envolvidos no trabalho, caso contrário, a adolescente será exposta e mais
uma vez vitimizada.
Mas qual a utilidade do diagnóstico social permanente? De que
serve ao assistente social apreender a história de vida da criança, a
forma como ela significou suas vivências, quais necessidades ela
apresenta, quais suas singularidades constitutivas? É para nela intervir
ressignificando sua história, ajudando-a a lidar com seus conteúdos
afetivos conflituosos, conduzindo seu processo de amadurecimento
afetivo, trabalhando seus vínculos com a família e comunidade,
constituindo o PIA que igualmente precisa estar em constante
reformulação.
Tanto o diagnóstico social quanto o PIA não devem ser meros
elementos burocráticos. A burocracia precisa ser a preocupação de
segundo plano enquanto meio de dar sustentação às relações sociais que
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estão se constituindo e estas são a centralidade. As vivências e sua
significação por trás do comportamento agressivo, da dependência
química, etc., precisa ser conhecida para que saibam quais experiências
precisam ser ressignificadas. E para que conhecer as peculiaridades
constitutivas de cada um? Para conhecer as capacidades que podem ser
incentivadas e as que precisam ser inibidas.
Por exemplo, por mais que haja pobreza e que exista uma
sociedade patriarcal que mercantiliza o sexo das mulheres mais
empobrecidas, uma criança ou adolescente se submeter a esta situação
requer a naturalização da coisificação de seu corpo, que geralmente foi
constituída por abuso sexual que aconteceu previamente. A experiência
de ter o corpo violado pelo sexo naturaliza a coisificação do seu sexo e,
até mesmo, o uso do sexo como moeda de troca (como no caso dos
soldados da ONU que trocavam o acesso à água por sexo oral63).
Assim, caso se queira lidar com a prostituição de Talita conforme
suas necessidades, há que enxergá-la além da prostituta para quem a
coisificação do corpo é algo natural para tornar possível ressignificar a
autoconsciência dela em relação a seu corpo e a si mesma para além do
estigma. Se a significação é o resultado das vivências que a adolescente
experienciou, a ressignificação não se dará através de palavras, porque
não se restringe ao campo racional (embora ele influencie porque a
razão é o meio pelo qual os seres humanos buscam direcionar sua
afetividade). A ressignificação requer a constituição de novas vivências
capazes de trazer nova memória afetiva e significado àquilo que foi
negativamente significado e que traz angústia e dor.
Se aquilo que traz desprazer é significado negativamente e aquilo
que traz prazer é significado positivamente, então a ressignificação das
vivências perpassa pela oferta de relações qualitativamente superiores
que oportunizem a vivência de experiências prazerosas e positivas
direcionadas ao que se quer ressignificar.
No caso do exemplo de Talita, caso o que se quer ressignificar é
sua relação coisificada com seu corpo, então será necessário inseri-la em
relações que expressem e estimulem a humanização do seu corpo, o que
necessariamente perpassa pela crítica dos efeitos do patriarcado sobre o
corpo da mulher (não precisa ser necessariamente a compreensão
científica de que a partir da propriedade privada a mulher é
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disponível
em:
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/03/160304_denuncia_abuso_onu_
fn>.

309
alienada/estranhada de seu corpo – isto seria o ideal – mas que ela
desnaturalize os processos de controle e mercantilização de seu corpo).
Suponhamos que Talita goste de hip hop e apresente habilidade
para dançar. Talvez, para ela, o street dance possa ser uma forma de
ressignificar sua relação com seu corpo muito melhor que anos de
terapia no CAPS, com um profissional determinado impessoalmente
pela instituição, e não por identificação (pode ser, por exemplo, que este
profissional apresente preconceito quanto a sua história de vida,
enquanto o professor de hip hop pode apresentar maior sensibilidade).
Assim, mais que a burocracia de acionar os serviços que
formalmente são constituídos para a determinada demanda (saúde
mental no CAPS, educação na escola, CREAS para situações de
violência, etc.), o PIA consiste na busca de elementos para a
constituição de relações sociais qualitativamente superiores, capazes de
ressignificar as experiências dos acolhidos. Evidente que os demais
serviços precisam estar integrados, que estejam constituindo junto à
equipe do SAICA as estratégias de intervenção (defendemos que o PIA
precisa ser constituído e reavaliado periodicamente por reunião da rede
de serviços com a participação dos acolhidos e familiares), mas os
atendimentos não podem ser engessados pela burocracia.
No exemplo dado, digamos que Talita estivesse fazendo aula de
street dance no bairro e abrisse uma turma da mesma dança no CAPS.
Caso ela esteja com bons vínculos no bairro e ela não queira ser
transferida, não há motivos para ela precisar ir para a turma do CAPS só
porque ela é referenciada por aquele serviço em termos de atenção em
saúde mental.
O que fundamenta esta nossa proposição é a relação dialética
entre meio e subjetividade: se foi o meio que constituiu a subjetividade
tal qual ela se apresenta quando do diagnóstico social, ele precisa ser a
via para reconstituir esta subjetividade. Vygotski (2006) nos alerta que
nem o meio, nem a personalidade do acolhido são estáticas e ambos se
influenciam reciprocamente (VYGOTSKI, 2006, p. 693):
[...] a situação de alguma forma influencia a
criança, norteia o seu desenvolvimento. Mas a
criança e seu desenvolvimento se modificam,
tornam-se outros. E não apenas a criança se
modifica, modifica-se também a atitude do meio
para com ela, e esse mesmo meio começa a
influenciar a mesma criança de uma nova
maneira. Esse é um entender dinâmico e relativo
do meio [...].
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Talita perdeu a guarda de seu filho por expô-lo a condições de
risco, como levá-lo a bares e festas, além de consumir cocaína em sua
presença, de modo a lhe negligenciar cuidados, tal como os relatos do
que Sr. José da Silva fazia com os filhos. Isso denota que Talita apenas
reproduzia um padrão de conduta. Implícito a isto está a naturalização
de uma forma de cuidado (um cuidado irresponsável e negligente) e a
substância psicoativa utilizada de forma abusiva.
Colocá-la em contato com outras formas de cuidado,
compartilhando com ela algumas tarefas até que ela possa assumir
sozinha; levar a ela obras artísticas (filmes, músicas, livros, etc.) ou
reflexões éticas que a faça perceber com criticidade as relações de
cuidado que, até então, esteve submetida. Esta não deve ser a tarefa de
um profissional específico, mas uma tarefa a ser desempenhada
envolvendo a todos da equipe. Aqui é preciso destacar o caráter coletivo
da autonomia, conforme destacado por Mészáros (2016).
No intuito de tratar da questão entre autonomia e coletividade,
voltemos ao exemplo hipotético que demos o adolescente gay e da
assistente social que, apesar de seus preceitos religiosos, conseguiu,
acima de seus estranhamentos, aceitar a necessidade do adolescente de
vivenciar sua homossexualidade. Caso apenas a assistente social
reconheça esta necessidade e mais ninguém, o campo emancipatório que
se abre é bastante restrito.
Este pode ser um segredo partilhado entre adolescente e
assistente social que servirá para estabelecer um forte e importante
vínculo: a cada passo que o adolescente der e for taxado, ele vai
conseguir resistir melhor a repulsa social ao se lembrar de que alguém
com prestígio social o entende e apoia, e cada palavra de incentivo será
fundamental para ele.
Mas esta esfera emancipatória é bastante restrita e só pode se
ampliar na medida em que outras pessoas do convívio deste adolescente
também passarem a compreender a necessidade dele e apoiá-lo na sua
satisfação. Assim, a autonomia de intervenção se amplia conforme a
desnaturalização dos estranhamentos vai se generalizando e, com ela, se
amplia e aprofunda a vivência de valores emancipatórios.
Além de atuar sobre a subjetividade dos acolhidos, a assistente
social que prima por práticas emancipatórias precisará trabalhar em
conjunto com todos os demais profissionais envolvidos na perspectiva
de construção de um projeto conjunto de trabalho: os profissionais da
equipe do SAICA, da escola, do CAPS, a comunidade em geral, etc.
Nesta construção, vai encontrando aliados a se somar e antagonistas a se
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convencer ou neutralizar. Este trabalho em conjunto com a rede é o alvo
das discussões do próximo tópico.

5.2.1.3. O SAICA e a necessária prestação de serviços em rede

O SAICA é um serviço que atende à totalidade das necessidades
de desenvolvimento da criança e do adolescente e, para tanto, ele requer
ser complementado por outros serviços e comunidade. Se a criança é
acolhida pelo SAICA, ela estuda na escola, faz aula de futebol no
campinho do bairro, etc. Por isso, além das relações internas ao SAICA,
a equipe ainda tem que cuidar das relações dos acolhidos com a família
e a comunidade.
Estratégias concretas ultrapassam a mera retórica da
sensibilização, da ajuda. Não adianta a equipe ir à missa de domingo da
igreja da comunidade onde fica o SAICA para falar de quem são estes
acolhidos buscando sensibilização, enquanto os adolescentes
continuarem furtando as casas ao redor, mexendo com as filhas das
famílias que moram próximas ao serviço, vendendo droga na esquina,
etc.
É preciso que a comunidade mude sua forma de ver estas crianças
e adolescentes para além dos estigmas, o que requer práticas que possam
transformar esta forma de ver os acolhidos. Na experiência de
Makarenko (2016), enquanto os colonos exclusivamente furtavam a
vizinhança, esta os rechaçava. A relação mudou quando os adolescentes
aprenderam a fazer rodas e então passaram a vendê-las à comunidade
local, diferenciando o preço conforme a capacidade aquisitiva de cada
um; depois disso, estimulou os talentos artísticos dos acolhidos que
passaram a ofertar teatro, música e cinema à comunidade.
Na medida em que os adolescentes passavam a desempenhar
trabalhos úteis à comunidade, esta mudava seu conceito sobre os
adolescentes e os próprios adolescentes mudavam seu conceito sobre si
mesmos e sobre a comunidade. Assim, mais que a sensibilização por
palavras, é preciso constituir práticas em que os acolhidos possam ser
úteis e valorizados pela comunidade, enquanto desenvolvem
capacidades que os tornam humanamente mais ricos.
Quando as pessoas ao redor são beneficiadas pelo trabalho
construtivo dos acolhidos e passam a reconhecer a importância do
trabalho que eles executam, isto leva a uma elevação da imagem que a
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comunidade constitui deles e, sendo a autoimagem fruto do contexto
cultural, as crianças e adolescentes aumentam a estima por si mesmos.
Esta solução foi viável a Makarenko (2016) porque atuava na exURSS que primava pela socialização das terras e o desenvolvimento do
trabalho associado, teve a oportunidade de incorporar os adolescentes da
colônia ao usufruto direto dos meios de produção por meio do trabalho
associado, de tal forma que enriqueceram suas próprias vidas e a vida da
comunidade: havia as oficinas que produziam rodas para a colônia e
para a comunidade; havia aqueles responsáveis pela criação de porcos e
aves; aqueles que cuidavam das plantações, de modo que quanto mais a
diversificavam, mais enriqueciam a própria vida. Makarenko e sua
equipe foram tão eficientes para despertar a força construtiva dos
colonos em atividades que eles produziam, geriam, se enriqueciam e se
identificavam, que foram capazes de fazer e ofertar para a comunidade
teatro, cinema e até a única banda de música da Ucrânia.
Dificilmente o SAICA, no meio urbano, tem condições de ofertar
a comunidade local trabalhos que os enriqueça materialmente, mas é
possível envolver os acolhidos em atividades esportivas, artísticas, etc.,
que sirvam, ao mesmo tempo, para enriquecer os sentidos do acolhido,
sua autoimagem e a imagem que a comunidade tem deles. A
ressignificação dos acolhidos em relação a si mesmos, da comunidade
em relação a eles, se dá por meio de atividades construtivas e
enriquecedoras, não discursos.
Diferente da experiência de Makarenko (2016), em que os
colonos estudavam e trabalhavam no interior das colônias, o SAICA no
meio urbano dá moradia, alimentação e cuida do seu desenvolvimento,
mas a atividade de estudar, jogar bola, aprender a desenhar, sua
profissionalização, seu trabalho, todas estas atividades serão
desenvolvidas em outros espaços: escola, contraturno, curso
profissionalizante, empresa, etc. Assim, o trabalho de reconstituição da
autoimagem da criança e do adolescente de si mesmos perpassa as
vivências que eles terão não apenas no SAICA, como nos demais
espaços. Daí a importância de conseguir acompanhar de perto o
acolhido em todas as suas atividades.
Os filhos do Sr. Silva tinham baixo desempenho escolar, em parte
por dificuldades cognitivas, em parte porque a escola lhes era um
ambiente hostil, pois se situava no bairro onde eles sempre viveram e
todos sabiam que eles eram negros, pobres de uma família que nunca
soube ler e escrever, que nunca teve um emprego formal e que eles eram
filhos de Sr. José, que abusava do uso de álcool.
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A escola reclamava das constantes agressões de Miguel junto aos
colegas, solicitando do SAICA alguma medida junto ao menino, mas
não ia à razão pela qual ele agia com agressividade: a forma como a
comunidade via a história dos acolhidos e como a escola lidava com as
crianças. A dificuldade escolar e a hostilidade deste espaço serviam para
reafirmar aos Silva que aquele não era seu espaço, pois eles não eram
estudantes bons o suficiente para tirar boas notas, ter bons amigos e
passar de ano. Ao contrário, eles eram acusados de brigar com todos,
bater nos colegas, não conseguiam entender as matérias e eram sempre
alvo de reuniões com diversos profissionais.
Esta crença interna de que a escola não era um espaço para eles
determina uma séria consequência no desenvolvimento da
autoconsciência: ela não serve para a escola, não serve para estudar, não
serve para os melhores empregos, não serve para comandar; serve para
obedecer, para estar em trabalhos que não demandem formação, para
estar no trabalho precário. Assim, de dentro para fora, o capital
naturaliza seu lugar de submissão.
Isso porque o insucesso na escola reforça na comunidade os
estigmas que pairam sobre o grupo de irmãos, de que não servem para
estudar, que desde pequenos se apresentam como bandidinhos que
arrumam confusão com as demais crianças, etc. Quando o estigma se
torna hegemônico no meio em que vivem, reforça a autoimagem no
grupo de irmãos Silva, os quais desistem da formação escolar, não
desenvolvem suas capacidades intelectivas, o que compromete
severamente seu desenvolvimento como um todo – bem como deixam
de se formar no ensino formal e comprometem sua empregabilidade,
restando-lhes os piores empregos na informalidade que lhes parece seu
lugar natural de pertencimento.
A situação vale não apenas para a escola, mas em todos os
espaços que o acolhido for ocupar e em todas as atividades que ele for
desempenhar. Se ele for para a aula de desenho, de dança, de futebol, ou
outras, e for tratado a partir de estigmas e preconceito pelos professores
e colegas, os estigmas e opressões são reforçados e sua autoimagem
deformada. No geral, é isso o que acontece com os acolhidos: os negros
serão os “bandidinhos”, as meninas as “putinhas” com quem se deve ter
cuidado e os brancos despertam a compaixão que submete o acolhido ao
papel de coitadinho.
Por isso, é preciso que a equipe do SAICA consiga desempenhar
o acompanhamento bastante próximo ao acolhido de todas as atividades,
espaços e relações onde ele esteja inserido. Neste caso, não bastava que
o SAICA fosse à escola a cada chamado por conta de agressões e baixo
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desempenho. Seria preciso que a equipe do SAICA constituísse, em
parceria com a escola e com a participação dos irmãos Silva, estratégias
de apoio pedagógico e de trabalho com os demais estudantes e
profissionais que os atendem para mudar a forma que lidavam com eles,
para que os ambientes lhes tornassem acessíveis.
É impossível que a equipe do SAICA faça isso sozinha. É preciso
que ela encontre parceiros na rede de serviços e na comunidade: um
professor de futebol que assuma o compromisso de integrar o
adolescente no time, que o time reconheça o garoto por seu talento e que
a partir daí se trabalhe sua relação com a escola, etc. Porém, a relação
com a rede de serviços no âmbito da precarização das políticas sociais
tende a ser um jogo de empurrar a responsabilidade para o outro.
É comum que os acolhidos apresentem questões psiquiátricas
acompanhadas pelo CAPS e, em geral, CAPS e SAICA possuem pontos
de vista muito diferentes e relação ao acolhido e aos devidos
encaminhamentos. O CAPS fica algumas horas com as crianças e
adolescentes, enquanto o SAICA os acolhe na maior parte do tempo e,
no geral, os CAPS fecham sua hipótese diagnóstica e a proposta
terapêutica desconsiderando o que a equipe do SAICA tem de
contribuição.
Muitas vezes, por exemplo, a equipe do SAICA considera que a
maior dificuldade de um adolescente está no convívio coletivo, em
aceitar ser contrariado, respeitar normas, etc. O CAPS ignora a
percepção da equipe do SAICA e o coloca em atendimento individual,
sendo que o adolescente está evadido da escola há anos e possui
comprometimento no desenvolvimento cognitivo e dificuldade de
verbalizar seus sentimentos.
A diferença de postura é reflexo da naturalização das relações
estranhadas que geralmente reinam nas reuniões com a rede de serviços.
Os profissionais do SAICA são quem enfrentam no dia a dia os surtos
de agressividade e têm sua integridade física ameaçada cada vez que um
acolhido quebra os vidros da janela para matar o outro, avança com uma
faca, ou outra situação, ou seja, aguentam sozinhos e sem suporte toda
esta carga de tensão. Eles estão cansados, estão enojados com alguns
dos acolhidos que sempre são os mais estigmatizados e são os que mais
precisam de compreensão e cuidado, mas serão os mais novamente
negligenciados e violentados. A equipe entende que quem é responsável
pela saúde mental são os profissionais do CAPS, que não têm dado
conta do adolescente e querem de todo jeito que ele seja internado,
porque prejudica toda a dinâmica do serviço.
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O acolhido sente que não cabe naquele espaço porque a equipe
torna sua vida ali muito hostil, mas é mais desesperador pensar em estar
internado, sendo dopado por medicamentos. Ainda assim, porém, não
consegue construir relações diferentes dentro do SAICA, nem com a
comunidade, mesmo frequentando o CAPS e sempre incorre nos
comportamentos socialmente condenáveis que o aproxima da internação
psiquiátrica.
Os profissionais do CAPS percebem que este é um problema de
relação dos cuidadores com os acolhidos, mas naturalizam tanto a
violência estrutural que o capital promove sobre a família dos acolhidos
– desconsiderando a posição de classe dos acolhidos, as violências
sofridas por seus familiares que rebatem neles e que são a determinação
de fundo dos comportamentos. Naturalizam, também, a violência
estrutural sobre a própria equipe do SAICA. Então, consideram que a
solução não está em internar a criança, mas em mudar as relações no
SAICA, contudo, não dão suficiente apoio para isso.
Isto porque o profissional do CAPS sofre as opressões do capital
que ele também naturaliza. Sua rotina de trabalho é intensa; ele não
consegue instituir apoio necessário para que o SAICA saia de seu
círculo vicioso de tratar o acolhido dentro dos estigmas e ter por
resposta o comportamento correspondente; não tem tempo em sua
agenda para propor uma intervenção no SAICA para falar da
importância da equipe medicá-lo conforme é proposto, nas doses e
horários corretos e, mais que isso, que o mais importante é a forma
como a equipe responde ao adolescente, precisando ser capaz de
conduzir a violência e não ser reativa a ela. Geralmente, as equipes dos
CAPS não têm tempo para ouvir as angústias e dúvidas da equipe do
SAICA na lida diária com os diferentes acolhidos e seus transtornos;
eles têm dúvidas quanto aos medicamentos e seus efeitos, estão em
sofrimento pelas situações que não sabem resolver e que não recebem
instruções, apenas cobranças.
Além disso, os próprios profissionais que atendem na rede de
serviços muitas vezes reproduzem os estigmas e preconceitos que
fundamentam a opressão: quando o profissional que atende a menina
que se prostituiu a considera suja, imoral, etc., estabelece com ela uma
relação de estranhamento que afasta qualquer possibilidade de confiança
para que questões relevantes sejam acessadas. Dessa forma, as questões
de fundo permanecem intocadas, enquanto a equipe do SAICA já está
cansada de lidar com as manifestações de suas dores, sem que as causas
sejam abordadas.
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Existem sempre múltiplas causas para que o trabalho das equipes
não flua, mas toda a rotina conflituosa, por conta da naturalização da
alienação/estranhamento, não é debatida nas reuniões de rede. Em
muitas reuniões de rede de serviço paira a lógica de mercado de
competição pautada na aparência: cada serviço omite suas fragilidades,
afirma suas práticas como inquestionáveis e busca apontar as
fragilidades e erros do outro para justificar a falta de êxito das
intervenções. E estas reuniões geralmente ocorrem apenas quando há
alguma situação explosiva. A própria reunião de rede precisa deixar de
ser reativa às crises para poder conduzi-las.
O primeiro ponto é reconhecer que o centro da reunião precisa ser
as necessidades dos usuários, vistas a partir da luta de classes: a pobreza
da Família Silva é fruto de processo histórico de exploração de classe,
opressão de sexo e raça que nenhum serviço tem condição de reverter,
mas tem obrigação de enfrentar, caso vislumbre se voltar às
necessidades dos usuários.
Isto implica os serviços assumirem suas limitações de
atendimento e suas capacidades com franqueza para que se possa chegar
às melhores estratégias: o CAPS reconhecer que melhor seria o
atendimento grupal, mas que até que se tenha vaga, o que propõe é o
atendimento individual e se abre para sugestões das demais equipes; o
SAICA admitir que não tem conseguido lidar com a menina que está
passando por crises de abstinência e se abrir para orientações, entre
outros. É importante que os serviços se coloquem dispostos a se
associarem para refletir sobre as situações atendidas a partir dos
interesses dos usuários e concatenar seus tipos de trabalho para ofertar
um melhor meio para os acolhidos.
Outra particularidade que a rede de serviços tem dificuldade de
lidar em relação aos SAICAs é o fato deste ser de fato o substituto
provisório dos cuidados familiares, necessitando dos serviços se
reportarem a esta equipe de forma similar. Vamos fazer alusão aos
relatos de Makarenko (2016) para ilustrar isso. Alguns colonos
contraem tifo, precisavam de atendimento médico e são levados ao
hospital. São recebidos por uma enfermeira:
- Este garoto vem com você? - E a enfermeira
olha Antón com repugnância, todo úmido,
cheirando a esterco e com palhas grudadas nas
calças.
- Somos da colônia Gorki – respondi
prudentemente – Aqui está nosso educando,
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Vetkovski. Agora trouxe mais três, que parece que
também estão com tifo.
- Vá a recepção.
- Mas ali há uma verdadeira multidão. Além disso,
gostaria que meus meninos ficassem juntos.
- Não podemos consentir a qualquer capricho.
E a enfermeira segue andando, mas Antón lhe
segue os passos:
- E porque a senhora não pode falar com a gente
- Vá a sua sala. Aqui não há o que falar.
A enfermeira se irrita com Antón e eu também.
Ela responde:
- Saia daqui. Não me atrapalhe!
Antón não vai a lugar nenhum e, estupefato, olha
à mim e à enfermeira e eu me dirijo a ela com o
mesmo tom irritado:
- Tenha a bondade de escutar duas palavras,
necessito que os rapazes se recuperem. Por cada
um que se recuperar pagarei com farinha branca.
- O que é isto de farinha branca? Trata-se de um
suborno? No o entendo!
- Não é suborno, é um premio. Se você não está
de acordo, buscarei outra enfermeira. Não é
suborno: suplicamos um pouco mais de atenção
para com nossos enfermos, talvez até um pouco
de trabalho suplementar. Os meninos estão
debilitados, mal alimentados, não têm parentes.
Esta é a questão, compreende?
- Sem necessidade da farinha, os levarei à minha
sala. Quantos são?
- Agora trouxe três, mas seguramente serão mais.
- Muito bem, vamos. (MAKARENKO, 2016, p.
61, tradução nossa).

Os três acolhidos estavam sob responsabilidade da colônia Gorki.
Qualquer questão sobre eles deveria ser reportada a Makarenko. Nada
mais coerente que o hospital os colocasse próximos para facilitar a troca
entre ele e a colônia acerca dos cuidados médicos dos três colonos.
Similarmente, os CAPS precisam dar orientações e escutar as
contribuições da equipe do SAICA tal como fosse um dos pais do
acolhido, explicando a razão de ser de uma oficina, um grupo, de como
estão se desenrolando os atendimentos individuais, resguardados os
limites éticos atinentes ao atendimento. O mesmo se dá para o CREAS,
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para a escola, o professor de dança, e outros. No plano oficial, quem
cuida dos interesses da criança e do adolescente é a equipe do SAICA.
Outro parceiro comum do SAICA são os CRAS. É comum que os
filhos estejam no SAICA enquanto as famílias recebam benefícios
eventuais e sejam acompanhadas em seu território pelo Programa de
Atenção Integral à Família (PAIF) desenvolvido no CRAS. A
fragmentação estrutural das políticas sociais promovida pela
sociabilidade burguesa faz com que seja incômodo à família que todos
os serviços intervenham diretamente junto a ela a todo tempo, conforme
a fala de Sr. José:
Toda vez que eu pego um serviço, vem na minha
porta. Aí o patrão: “O Negão tu é muito bom,
gosto muito de ti, trabalha muito, mas realmente
não dá para ficar”. Aí eu estou desanimando, eu
desanimo, não dá nem vontade. Mas parece uma
praga, peguei fichado, trabalho fichado alguém
bate lá, de terno e gravata ainda. Aí fica ruim. E
não tem como não trabalhar, a gente depende,
pagar luz, comida dentro de casa, essas coisas,
não pode deixar faltar. Mas eles não querem nem
saber. Se a gente não for, dá problema. Minha
crítica é essa (SECAJ, 2014, p. 38).

Isso indica que as equipes técnicas dos diferentes serviços
precisam constituir seus planos de trabalho em conjunto, a partir das
necessidades do usuário e não a da instituição de passar a imagem de
bom atendimento ou do profissional de buscar os caminhos mais
fáceis64. É preciso que abertamente as equipes discutam (em conjunto
com os usuários) suas impressões sobre os membros das famílias, quais
aspectos elas consideram que precisam de intervenção buscando
consensos quanto às melhores estratégias, articulando suas intervenções
para não haver duplicidade de trabalho, ou, pior, trabalhos em sentidos
opostos: pode ser que enquanto o profissional do CAPS esteja buscando
estratégias para que o acolhido consiga lidar com sua agressividade nas
relações sociais estabelecidas, buscando fortalecer a criança para
64

Existe uma tendência das pessoas conceberem que toda crítica feita à limitação dos
serviços seja crítica pessoal à qualidade de trabalho desempenhada e não a crítica
aos limites estruturais por conta da precariedade que o capital impõe a estes
serviços. A atitude de buscar se manter alheio à crítica e passar a imagem de que o
serviço funciona sem problemas, só pode atrapalhar a estruturação do trabalho
junto aos usuários.
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enfrentar quem a oprime e buscando construir parcerias com outros
adultos que com ela tem vínculo, o SAICA esteja buscando uma clínica
para interná-la (ou vice-versa), o que põe por terra os vínculos em
construção.
As atuações dos serviços são interdependentes e isso implica a
necessidade das equipes terem reuniões ordinárias entre todos os
serviços que atendem os acolhidos: os planos de atendimento do CRAS,
CAPS, SAICA, CREAS e demais serviços precisam ser feitos em
conjunto, em parceria também com a escola, membros do contraturno
escolar, etc. Estes planos necessitam ser livremente discutidos e
acordados com a criança, adolescente e seus familiares. Depois disso,
são importantes reuniões frequentes para acompanhamento e avaliação
das atividades propostas.
O SAICA precisa saber do CAPS o que ele tem feito, quais
questões ele sente que precisam ser trabalhadas, como vêm sendo
tratadas, de que maneira a equipe do SAICA pode contribuir no
processo; o SAICA precisa ser consultado quanto ao resultado das
intervenções, se ele tem outras sugestões de intervenção e precisa
escutar aquilo que precisa mudar na conduta com as crianças e
adolescentes. O CRAS pode ser o espaço de acompanhamento da
família de origem nos territórios, viabilizando outros acessos e relações,
etc.
A centralidade do atendimento do SAICA é a necessidade do
acolhido desempenhar atividades que o enriqueça subjetivamente, ao
mesmo tempo em que ressignifique a sua imagem de si (entrecortada
por preconceitos, reificações, violências, e outros), de sua família e do
mundo e vice-versa. A reinserção familiar dependerá do quanto a
família conseguirá readequar suas relações para reconhecer e sanar as
necessidades dos acolhidos e quem lida com as famílias é a rede de ser .
Isso não significa suspender os efeitos da luta de classe nas
relações às quais o acolhido e sua família estão inseridos. O SAICA
funciona como mediação de segunda ordem do capital e irá reproduzir
os acolhidos nas piores posições da divisão de classe, posição herdada
da pobreza de seus pais. Há, porém, diversas formas de se vivenciar a
pobreza (das mais submissas às mais subversivas).
A Miguel, Talita e Adriana, enquanto viviam com Sr. José após a
morte de sua mãe e esposa, todos os dias a vida lhes perguntava se eles
iriam a escola, ou se iriam encontrar estratégias para terem o que comer.
Todos os dias a escola era o lugar onde eram ridicularizados e a rua o
lugar em que conseguiam encontrar solução para sua fome com quem os
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considerava com igualdade: os meninos de rua que guardam carro e
pedem esmola, os que traficam e se prostituem.
Para mudar a resposta das crianças à vida, é preciso mudar os
fatores materiais: que Sr. José receba auxílio material por meio de
benefícios para que tenham o que comer enquanto ele não tiver
condições de trabalhar; que a escola deixe de ser um espaço de penúria e
seja onde as crianças se sintam acolhidas sob relações que as
enriqueçam; que encontrem atividades de contraturno que as envolvam
em ocupações que desenvolvam suas capacidades úteis à comunidade e
que lhes deem prazer e realização e, desta forma, possam enriquecer
seus sentidos e transformar sua autoimagem e ampliar suas condições de
empregabilidade.65
Num contexto em que a causa principal dos dramas passados pela
família é a condição de trabalho superexplorado que nenhuma política
social nos marcos do capital enfrenta, o que resta é o uso integrado dos
serviços públicos e benefícios, num complexo trabalho integrado de
todas as equipes da rede de serviços que precisam conseguir ler esta
realidade – a partir da historicidade, com alguma homogeneidade – para
que possam integrar suas diversas ações, de modo a oportunizar uma
proteção integral, tendo os interesses dos trabalhadores usuários como
centralidade e estes como sujeitos e não receptores do trabalho. O
trabalho com famílias é o alvo da discussão do próximo tópico.

5.2.1.4.

O trabalho de reinserção familiar

Não é possível romancear as relações familiares. Longe de ser um
espaço de amor e proteção, as famílias são o espaço de reprodução
biológica dos seres humanos numa humanidade estranhada,
compartimentada pelo consumo privado em famílias entrecortadas pela
violência econômica da superexploração do trabalho, as opressões do

65

Óbvio que sob os marcos do capital, para que trabalhemos como assistente social,
psicóloga, professora, etc., é preciso que o capital demande estas profissões. O
acesso à formação profissional, porém, é a forma de hierarquizar o acesso ao
mercado de trabalho: os negros sem escolaridade são os semiescravos
terceirizados, contratados por contratos temporários, etc.; os pobres trabalhadores
terão formação técnica e apertarão botões de um trabalho com alguma segurança;
os ricos têm acesso às melhores escolas, universidades e condizem o mundo.
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patriarcado e do racismo. O espaço privado de intimidade e afetos, mas
também de opressões e violências.
Falamos de famílias nas piores condições de vida do capitalismo
dependente latino-americano. Famílias que, em geral, passam fome, com
baixo grau de instrução e com acesso ao trabalho informal no
narcotráfico e na prostituição que colocam as crianças e adolescentes em
contato com drogas e armas, etc. Famílias homofóbicas que não
admitem o comportamento do adolescente e o coloca para fora de casa,
deixando-o a sua própria sorte. Famílias coniventes com a violência
sexual sofrida pela menina no seio familiar, e outras.
É certo que este não é o melhor ambiente para o desenvolvimento
das crianças e adolescentes, mas o SAICA também não, e esta é a
realidade que temos de lidar e o que nos cabe é construir o lugar de
menor prejuízo. Grande parte das crianças pobres latino-americanas
pouco podem sonhar com os castelos da Disney porque é do seu
cotidiano viver entre drogas, armas, pessoas do seu convívio sendo
mortas, meninas sendo violentadas etc. Esta será sua vida, esteja no seio
familiar, esteja no SAICA.
A análise dos vínculos com a família não pode se pautar na
expectativa de uma família ideal que consiga sanar todas as
necessidades de desenvolvimento da criança, porque este espaço não
existe na sociabilidade burguesa sequer para a criança mais rica (que
vive sua vida nas relações vazias do dinheiro). É necessário buscar os
caminhos menos danosos.
Winiccott (2002) salienta que as crianças afastadas do convívio
familiar não se comportavam como as demais: não participavam de
todas as brincadeiras, tendiam a se afastar, eram arredias e mantinham
em seu poder cartas e pacotes que recebiam de casa e as visitas
ocasionais. Atentar à condução dos vínculos da criança e adolescente
com sua família implica atentar à necessidade de organizar a forma de
acolher de modo a preservar os objetos pessoais que componham a
identidade da criança junto a sua família e comunidade.
A preservação de sua identidade é perpassada pelo respeito aos
vínculos que estão estabelecidos. Não legitimar o amor do filho pelos
pais porque eles lhe foram negligentes e violentos significa violentar
novamente a criança e o adolescente e desrespeitar quem são. O fato de
o pai viver alcoolizado pelo bairro, não implica que ele não mereça o
amor dos filhos, ao contrário, até para que ele possa sair da sua condição
de dependente químico, o amor do filho é fundamental. Trabalhar os
vínculos entre criança e sua família implica trabalhar a identificação e
satisfação das necessidades mútuas.
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É preciso, também, se atentar às necessidades da família quando
seus filhos são acolhidos no SAICA. Afirma Winiccott (2002) que se os
pais detestariam que seus filhos fossem mal tratados, é também
incômodo que sejam melhor tratados do que por eles, por profissionais
que são colocados como o detentores do conhecimento de como fazer
enquanto os pais são tidos no senso comum por indivíduos fracassados e
desajustados.
É preciso cuidado no trato com os familiares para não criar
condições que os afastem e a postura acolhedora do Serviço é
fundamental, ao mesmo tempo em que é um desafio, pois, muitas vezes,
suas visitas são tão perturbadoras que seus cuidadores desejam que
sejam ainda mais raras. É importante atentar para a forma como o
acolhido reage a cada contato com os familiares e lhe dar suporte, criar
condições personalizadas de acolhimento.
É necessário, também, cuidar para que os estigmas em relação à
família não inviabilizem o trabalho dos vínculos do acolhido com sua
família. Como os acolhimentos são feitos por alguma violação de
direitos da criança ou adolescente pela família, é comum que os
profissionais a recriminem, a considerem desmerecedora dos seus filhos
e esta postura só piora a insegurança da família na sua relação com o
filho mediada pelo SAICA – além de por em questão os vínculos da
criança e adolescente com a família.
Esta postura pode intimidar os familiares, que se sentirão
receosos de ir ao encontro dos acolhidos, e atrapalhar que os acolhidos
se envolvam com a equipe do acolhimento, ou com seus familiares.
Exceto que haja razões para o afastamento, é essencial que o SAICA
crie momentos e condições para que os familiares e os acolhidos se
encontrem com frequência e qualidade.
Com Winiccott (2002), podemos inferir que os encontros
sistemáticos com os familiares são importantes por dois motivos:
primeiro porque é muito natural que as pessoas precisem ver e estar
perto daqueles que amam e preocupar-se com eles. Quando ele é
subitamente rompido, as pessoas sofrerão temores e dúvidas, até que
ocorra a recuperação.
Além disso, a ausência da separação, por mais que doa, passa a
ser preenchida (mesmo que não da mesma forma e qualidade) por outros
elementos significativos caso o afastamento se mantenha. Os encontros,
as trocas de telefonemas e mensagens são importantes para que se
preserve e renove os espaços tanto no coração do acolhido para sua
família e vice-versa (idem, 1999). Ou, dito em termos marxianos, para
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que a necessidade de um exista para o outro enquanto subsídio para sua
ação e vice-versa.
Para Winiccott (2002), caso a ausência da criança/adolescente de
seu lar se dê por tempo prolongado, corre-se o risco de cada qual ter
desaprendido a conviver. Quando as crianças retornam, não irão
preencher os mesmos buracos que deixaram quando partiram de casa e,
quando se reencontram, precisam voltar a conhecer um ao outro e este
processo precisa ser acompanhado. Em termos marxianos, o
desenvolvimento do ser humano dentro de sua história de vida faz com
que o sujeito mude de atividades, hábitos, gostos e com ele suas
necessidades, de tal modo que a distância faz com que os sujeitos não se
identifiquem mais, carecendo um tempo para readaptação. Mesmo que
no período de acolhimento tenha-se mantido o contato entre acolhido e
família, quanto mais longo este período, maior a complexidade do
processo.
Nas situações em que a intervenção profissional viabiliza o
retorno à família de origem, existem aspectos a serem considerados. É
precipitado almejar um retorno plenamente afetuoso. É preciso trabalhar
as ansiedades e dar tempo para que os sentimentos voltem a se
desenvolver naturalmente. Quando a criança retorna, ela compara a sua
casa não com a casa onde estava acolhida, mas com sua casa que estava
em sua memória. “[...] Num período de separação, registra-se uma
considerável dose de idealização [da casa da família], e isso é tanto mais
verdadeiro quanto mais radical for o afastamento [...]” (WINICCOTT,
2002, p. 51).
Nesta memória pode haver lembranças idealizadas de uma
família perfeita que jamais existiu. É preciso de tempo para que as
crianças/adolescentes superem as idealizações de sua família de origem
e aceitem sua realidade. Quando a criança chega em casa com suas
expectativas fantasiosas, terá que sofrer desilusões, ao mesmo tempo em
que descobre que tem realmente um lar que é seu. Isso requer tempo e
acompanhamento.
Pode haver também lembranças amargas de violências e
negligências que dificilmente deixam plenamente de reincidir em algum
grau (dificilmente o pai não mais usará álcool de forma abusiva, ou eles
não passarão mais fome). Se não houver suporte em relação a estas
dores, a reinserção não dará certo e se as violências e negligências não
forem suficientemente amenizadas e as crianças e adolescentes
suficientemente fortalecidos para o enfrentamento, de modo a garantir as
necessidades da criança e adolescente em desenvolvimento, a inserção
familiar precisa ser abortada ou reconfigurada.
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A inserção em família extensa e substituta partilha de uma
dificuldade: a inserção da criança em um seio familiar que jamais esteve
e que terá muitos choques culturais e outras dificuldades que requerem
atenção. Observamos isso no caso da Família Silva quando Pedro não
aceitou as repreensões de sua tia Cassia, que estava com sua guarda
provisória, por ela não ser sua mãe; ou no relato de que Adriana e sua tia
Benta entram em conflito pelo fato da adolescente ter namorado, mesmo
com boas notas, culminando no retorno da adolescente para a casa dos
Silva.
Quanto mais distinta da família de origem for a nova família,
tendem a ser maiores os conflitos, pois há possibilidades de serem
maiores os estranhamentos e mais difícil será a identificação recíproca
das necessidades e a troca de relações para estes cuidados. A inserção na
família extensa congrega ainda a dificuldade de lidar com a sombra da
família de origem que, muitas vezes, busca interferência na relação da
criança com sua nova família, como foi o caso de Sr. José junto à tia
Cássia.
Quanto à reinserção familiar, uma condição bastante delicada é
quando os familiares rejeitam a criança ou o adolescente, por inúmeras
questões. Há situação em que a rejeição se deve a algum tipo de
comportamento do acolhido, como quando furtam em casa, consomem
drogas de forma abusiva, são agressivos, etc., e isso pode ser trabalhado
para que o acolhido e os familiares consigam novamente conviver.
Foi o que se aconteceu entre Pedro e José, quando aquele se
encontrara já mais velho, passou a ser violento com o pai de tal forma
que o pai apenas desejou seu afastamento. Daí as tentativas de
tratamento da dependência química de Pedro e de sua vinculação ao
CAPS.
A pior das situações é quando a família rejeita a criança, mas não
admite e ainda lhe alimenta esperanças. Neste caso, a criança não
consegue lidar com suas reais necessidades porque fica se consumindo
nas expectativas do seu retorno para casa que nunca vai acontecer; cabe
à equipe a difícil tarefa de lhe ajudar perceber e lidar com suas falsas
expectativas.
Outra situação desafiadora é quando a criança ou adolescente não
possui nenhuma perspectiva de reinserção familiar. “E agora o que dizer
da criança que de repente foi desenraizada, aparentemente posta para
fora de seu próprio lar e jogada entre estranhos? Não é de admirar que
necessitasse de compreensão especial.” (WINICCOTT, 2002, p. 43).
Mais cedo ou mais tarde, a criança precisa encarar e admitir o
fato de que está sozinha. Neste caso, o acolhido não poderá contar com
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uma das exclusivas esferas da vida burguesa em que as relações
humanas ultrapassam o mero utilitarismo, pautadas em alguma medida
no reconhecimento recíproco de necessidades dos seus membros por ser
a esfera de consumo privado – a família. Isto a torna extremamente
vulnerável.
Ou a criança se adapta, aceita e constrói outros vínculos, o que é
muito difícil na sociabilidade burguesa (e para esta adaptação a
construção de novos vínculos é pré-condição); ou, como salienta
Winiccott (2002), se apega à lembrança do próprio lar que ganha ares
míticos e vive desenraizada.
Além do abandono afetivo, a não inserção do acolhido em
nenhum núcleo familiar o obrigará a ser ele próprio seu núcleo de
consumo privado, tendo apenas a si mesmo para obter salário e comprar
o que necessita. O fato do acolhido não ter suas necessidades
reconhecidas em nenhuma esfera (e, portanto, não ter espaço para
existir) e ser tratado sempre como meio, tende a embrutecer sua
subjetividade coisificada. Impossível classificar se o mais hostil desta
situação é a ausência de referências afetivas, ou a vulnerabilidade
econômica de um jovem de 18 anos que, de repente, se vê sem
escolarização e profissão, sozinho e exclusivamente responsável pelo
seu sustento num mercado que o usa como meio de extração de maisvalia extraordinária (MARINI, 2000).
Por mais que haja o esforço de elevação da escolaridade por parte
dos profissionais, é difícil – no contexto de desenvolvimento das
crianças e adolescentes que chegam a necessitar de acolhimento
institucional – obterem êxito. O lugar que a sociedade capitalista reserva
para estes são subempregos, como trabalhar no McDonald’s, se tiver
sorte, pois o mais comum é que sejam absorvidos, como Talita e Pedro,
pelos mais baixos lugares da informalidade do narcotráfico, da
prostituição, etc., herdando a miséria de seus pais.
Quando o adolescente completa 18 anos e precisa ser
desacolhido, esta tarefa precisa ser delineada e executada com muita
antecedência. O profissional precisa buscar aprofundar os afetos que
venham a ser construídos para que o adolescente, ao ser desacolhido,
tenha uma rede de solidariedade que reconheça suas necessidades para
lhe dar algum suporte (uma família de amigos, tios, etc.), e primar pela
busca de profissionalização para propiciar algum meio de vida. Caso
não haja, que se faça encaminhamento a outro tipo de serviço de
acolhimento institucional, mantendo sob a responsabilidade do Estado
suas necessidades de acolhimento. A verdade é que na maioria das vezes
não existem serviços como repúblicas para jovens e então lhes resta a
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situação de rua e a total anulação de suas necessidades pela sociedade.
Por isso, a ruptura dos vínculos precisa ser a última alternativa.
Encontrar meios para o enriquecimento material e espiritual dos
acolhidos e familiares é condição para trabalhar as relações e construir
saídas. O tipo de intervenção para isto dependerá das capacidades e
especificidades dos membros da família e da criança ou adolescente com
quem o vínculo está sendo trabalhado. Se estivermos abordando uma
família cuja questão central seja a conivência com a violência sexual,
será preciso que esta família tenha acesso a rodas de conversa, grupos
que possam desnaturalizar as expressões do patriarcado. É preciso que
exista suporte para que os membros da família possam rearranjar sua
forma de sobrevivência, pois muitas vezes o abusador é quem sustenta a
maior parte das despesas da família. É necessário ofertar suporte
jurídico para que o violador seja afastado do convívio, etc. Enquanto
isso, a criança abusada precisa ser trabalhada para lidar com suas dores,
ressignificar suas vivências com seu corpo e sexo, ensiná-la a
reconhecer e buscar formas de se defender dos abusos.
Enfim, o trabalho com a família precisa ser provocado e
acompanhado pelos membros do SAICA e precisam ser pensados a
partir das múltiplas e complexas necessidades que cada situação
específica irá requerer, mas será sempre um trabalho que demanda
intervenção de toda a rede de serviços. Quanto menor for sua posição na
divisão hierárquica do trabalho, maior será a dificuldade de êxito do
trabalho, porque é maior a dose de exploração e opressões.
Há famílias que conseguem lidar com as relações envolvidas na
questão que ocasionou o acolhimento e em meses a criança já tem
condições de retornar à família de origem; há situações em que a penúria
é tamanha e a capacidade de intervenção dos serviços é tão restrita, que
os anos de intervenção não transformam em nada a realidade. Difícil
constatar em que ponto é preferível desistir da reinserção no núcleo
familiar de origem, que é o encaminhamento prioritário, apenas sendo
abandonado quando todos os esforços estão esgotados.
Neste caso, continua o princípio da redução de danos. Se existe
vínculo entre pais e filhos, mas não existem condições de cuidado, é
possível buscar estratégias em que alguém próximo assuma a
responsabilidade pelos cuidados. Por exemplo, quando a casa de Sr. José
pegou fogo, a primeira providência foi dar a guarda dos irmãos Silva à
tia Cássia. Esta seria uma boa solução caso Sr. José não conseguisse
cuidar dos seus filhos, mas Cássia conseguisse. Neste caso, seria
necessário dar suporte por meio de serviços e benefícios para que Cássia
pudesse empreender os cuidados educativos, resguardando o convívio
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com Sr. José; trabalhar o Sr. José para que ele aceitasse e respeitasse a
autoridade que, então, Cássia passaria a assumir. A última opção será a
de afastamento das crianças e adolescentes de suas famílias. Isto só no
caso de serem vivências extremamente destrutivas e negativas para a
criança e os familiares.
Há casos em que as crianças são acolhidas porque são agredidas
pelo adulto responsável. Elas passam anos no SAICA, crescem,
constituem compleição física para conseguir anular a violência que
sofriam e, então, podem retornar para casa. Pouca coisa mudou nas
relações, apenas as crianças cresceram e o ambiente não lhe representa
mais perigo e insegurança (ao SAICA cabe mediar o retorno para que a
mãe não se torne agora a vítima de agressões).
Este cuidado e fortalecimento do acolhido para que ele lide com
as condições de sua vida e de sua relação com a família e comunidade
precisa ser trabalhada no interior do SAICA, no processo de condução
do desenvolvimento infantil. Pensar no espaço do SAICA como o meio
que suscitará as transformações intencionadas das relações do acolhido
com o mundo e consigo mesmo, requer que reflitamos sobre o tipo de
atividade que será condutora deste processo pedagógico.

5.2.1.5.

A condução de atividades educativas no SAICA

A situação mais natural esperada de crianças é que elas brinquem,
porque isso é próprio do desenvolvimento infantil e não requer grandes
estímulos para acontecer. Vygotski (1991) argumenta que, nas fases
iniciais, as crianças têm necessidades imediatamente realizáveis
(exemplos: sentir fome, chorar e ser amamentada). Quando as crianças
começam a experimentar tendências irrealizáveis
[...] e permanece ainda a característica do estágio
precedente de uma tendência para a satisfação
imediata desses desejos, o comportamento da
criança muda. Para resolver essa tensão, a criança
em idade pré-escolar envolve-se num mundo
ilusório e imaginário onde os desejos não
realizáveis podem ser realizados, e esse mundo é
o que chamamos de brinquedo. A imaginação é
um processo psicológico novo para a criança;
representa uma forma especificamente humana de
atividade consciente, não está presente na
consciência de crianças muito pequenas e está
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totalmente ausente em animais. Como todas as
funções da consciência, ela surge originalmente
da ação. O velho adágio de que o brincar da
criança é imaginação em ação deve ser invertido
podemos dizer que a imaginação, nos
adolescentes e nas crianças em idade pré-escolar,
é o brinquedo em ação (VYGOTSKI, 1991, p.
62).

Por isso, é pré-requisito de um SAICA que satisfaça a
necessidade da criança, priorizando a brincadeira como atividade
fundamental a ser suscitada como processo educativo dentro do serviço,
tão importante quanto frequentar a escola. Neste ponto, o SAICA “Novo
Amanhecer” se mostrou negligente. Quando foi perguntado aos irmãos
Silva se no SAICA eles brincavam, a resposta de Adriana foi:
Era bem difícil. Raramente tinha joguinhos. Tinha
dia assim que faltava 02, 03 peças e não dava para
jogar e a gente tinha que pegar os nossos cadernos
de estudar (porque eles não davam cadernos para
a gente poder brincar). Não tinha nada para fazer,
a gente tinha que ficar vendo televisão, não
colocavam o DVD para a gente ver, quem
colocava de vez em quando era A. e quem botava
mais era B. e C. [cuidadores]. E à noite, não tinha
nada para a gente fazer, tipo um jogo, aí era só o
C. que gastava ali com nós. Levava a gente no
posto e fazia a gente escolher salgadinhos, pipoca,
doce, refrigerante. Que os outros... H. não
colaborou, não fez isto, a I também não... Os
únicos que fizeram isso foi C. Não adianta só o C
ficar fazendo um jogo com nós e nos outros
plantões do dia ficarmos sem fazer nada. Como
não tinha jogo, se a gente ficava deitado, eles
reclamavam, se a gente ficava de pé eles
reclamavam, mas se eles dessem um jogo não
iriam reclamar. E quando G [cozinheira]
trabalhava no abrigo ela fazia brincadeira com
nós, inventava, mesmo estando cheia de serviço,
nós todos ajudávamos ela a fazer o serviço só para
ela brincar com nós. Daí era bem raramente ter
esses jogos aí para a gente jogar. Brincava pouco.
Quando meu pai ia me visitar, eu pedia ele para
conseguir um jogo para levar lá para o abrigo para
a gente jogar, mas mesmo assim eles reclamavam.
(SECAJ, 2014, p. 38)
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Esta fala denota a precariedade das condições de trabalho no
SAICA, na medida em que faltavam peças para os jogos e que os
cuidadores que queriam desenvolver alguma atividade precisavam pagar
com seus próprios salários. Desta fala também se pode aferir que a
iniciativa de brincar com os acolhidos era de alguns profissionais
individualmente e não uma política interna do serviço. Além disso, as
atividades propostas eram as mais cômodas e empobrecidas, já que
assistir TV ou DVD é uma atividade passiva que desenvolve poucas
habilidades (na verdade, mais deformam do que formam habilidades)66.
A passividade destas brincadeiras comprometem um dos seus aspectos
centrais e enriquecedor do brincar: a esfera lúdica que leva ao
desenvolvimento da imaginação.
Se todo brinquedo é, realmente, a realização na
brincadeira das tendências que não podem ser
imediatamente satisfeitas, então os elementos das
situações
imaginárias
constituirão,
automaticamente, uma parte da atmosfera
emocional do próprio brinquedo (VYGOTSKI,
1991, p. 63).

O brincar enriquece tanto a capacidade imaginativa quanto a
afetiva, já que a vivência é tanto objetiva quanto subjetiva (o sonho, os
pensamentos, a atividade mental também é acompanhada de afetos). Por
isso, quando as crianças deixam de brincar e imaginar, deixam de
enriquecer sua personalidade em múltiplas dimensões que se desdobram
do lúdico. No documentário “A criança é a alma do negócio”, fica clara
como a dimensão lúdica é captada pela mídia para torná-la pequena
consumidora, de pobre capacidade imaginativa e sedenta consumidora,
tornando-a mais cedo uma adulta consumidora, com sua subjetividade
empobrecida e amoldada às necessidades apassivadoras do capital.
O documentário mostra que, ao assistir televisão a criança não
imagina, o comercial imagina por ela através de imagens cheias de
66

Segundo Lukács (2013), a partir da emersão dos EUA como principal imperialista
dominando o mercado mundial com a derrota da Alemanha nazista, ele incorpora
deste o sistema manipulatório, baseado na compreensão de que as massas são
absolutamente influenciáveis por eficientes propagandas publicitárias. Segundo o
autor, no tempo presente, vivemos um período de intensa manipulação política no
qual somos fixados em nossa particularidade com valorização do campo do
consumo, sendo esta fixação produzida por slogans publicitários, obras de arte,
com o auxílio da fé, do sexo, entre outros que glorificam a particularidade
estranhada como irrevogável.
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efeitos de computação gráfica, cores, personagens que são construídos
para serem conhecidos e amados, fazendo-a, já em tenra idade,
identificar sua autossatisfação com o consumo da mercadoria oferecida
em detrimento ao desenvolvimento de capacidades. Isto recrudesce seus
sentidos à autossatisfação do ter (ao não brincar ativamente, a criança é
tolhida da fruição), por meio do consumo das mercadorias oferecidas.
Além disso, desde tenra idade, o comercial imputa o papel social
binário dos sexos: na propaganda da sandália para crianças, a menina de
vestidinho cor-de-rosa que caminha com a sandália que se quer vender é
a que chama a atenção dos meninos vestidos de azul, com skate na mão
e que, então, vêm abordá-la. Assim, conformam desde cedo papéis
socialmente atribuídos de homem e mulher, constituindo pessoas
machistas, a coisificação do corpo da mulher, etc.
Isto tem duas consequências: a primeira é a imposição de dois
padrões possíveis, de identidade sexual e uma orientação sexual
(heterossexual); padrões sociais opressores, porque nem sempre
condizem com a genuína identidade da criança. Além disso, leva à
hipersexualização das crianças que, desde cedo, aprendem a se tratarem
mutuamente como objeto sexual em relações estranhadas, sem o
necessário desenvolvimento emocional para lidar com sua sexualidade
hiperestimulada.
Há outra perversidade no comercial: nele não são retratadas
crianças negras, impondo, assim, o padrão estético branco com suas
roupas e estilo de vida.
Para evitar este processo manipulatório, porém, não basta apenas
brincar; é preciso orientar a forma do brincar. Isto porque o brinquedo
envolvendo uma situação imaginária é, de fato, um brinquedo baseado
em regras. Pode-se ainda ir além e propor que não existe brinquedo sem
regras. A situação imaginária de qualquer forma de brinquedo já contém
regras de comportamento, embora possa não ser um jogo com regras
formais estabelecidas a priori. A criança se imagina como mãe e a
boneca como criança e, dessa forma, deve obedecer as regras do
comportamento maternal.
Brincadeiras machistas, sexistas, ou racistas irão reproduzir este
comportamento como regra; enquanto oportunizar brincadeiras em que a
criança protagonize diversas relações via imaginação, cria condições da
criança desenvolver de forma ativa sua personalidade, enriquecendo
suas capacidades, descobrindo suas genuínas necessidades,
desconstruindo a divisão sexual e racial do trabalho, a coisificação do
corpo da mulher, dentre outros, permitindo também que ela descubra
suas genuínas aptidões, fontes de prazer, etc.
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Há também que se ter o cuidado de não estabelecer brincadeiras e
atividades racistas, como chamar o cabelereiro para deixá-los bonitos e
este alisa todos os cabelos; ou oferecer apenas bonecas brancas, o que
enaltece a estética branca como padrão de beleza; estabelecer padrões de
roupa porque hierarquiza os tipos de roupa das diferentes culturas (o
terno europeu ou o jeans estadunidense é bem aceito, o boné do hip hop
é rechaçado); ou estabelecer concursos de beleza no qual aqueles mais
conformados ao padrão estético branco serão eleitos os mais bonitos.
Se os seres humanos precisam aprender a forma social de se
reproduzir na nossa sociabilidade desenvolvida e aprendem do
intersubjetivo (na sua relação com as pessoas ao redor) ao intersubjetivo
(consigo mesmos) e o brincar é a forma da criança se relacionar com o
mundo, então, é por se imaginar que é na brincadeira que ela assimila as
regras que constituirão o mundo naturalizado para ela, conduzindo, num
momento posterior, o imaginar e as ações dos seres adultos.
[...] toda situação imaginária contém regras de
uma forma oculta, também demonstramos o
contrário - que todo jogo com regras contém, de
forma oculta, uma situação imaginária. O
desenvolvimento a partir de jogos em que há uma
situação imaginária às claras e regras ocultas para
jogos com regras às claras e uma situação
imaginária oculta delineia a evolução do
brinquedo das crianças [...] (VYGOTSKI, 1991, p.
64).

Por isso, com importância semelhante ao que ela aprende na
escola, as regras que a criança assimila na brincadeira serão por ela
naturalizadas, sejam regras que reproduzam ou questionem a
hierarquização entre os seres humanos. Isto faz com que as brincadeiras
a serem propostas no SAICA precisem ser cuidadosamente pensadas e
reavaliadas, com a mesma seriedade que os professores da educação
infantil planejam suas aulas.
Segundo Vygotski (1991), o brinquedo fornece ampla estrutura
básica para mudanças das necessidades e da consciência. A ação na
esfera imaginativa permite a maturação das intenções voluntárias e a
formação dos planos da vida real e motivações volitivas – tudo aparece
no brinquedo, que se constitui, assim, no mais alto nível de
desenvolvimento pré-escolar. Por isso, o brincar ativo e lúdico é o
melhor meio da equipe conduzir o processo educativo da criança porque
o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal. Brincando, a
criança sempre se comporta além do comportamento habitual de sua
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idade, além de seu comportamento diário. Argumenta Vygotski (1991)
que, como no foco de uma lente de aumento, o brinquedo contém todas
as tendências do desenvolvimento sob forma condensada, sendo, ele
mesmo, uma grande fonte de desenvolvimento.
Durante os anos da pré-escola e da escola, as habilidades
conceituais da criança são expandidas através do brinquedo e do uso da
imaginação. Nos seus jogos variados, a criança adquire e inventa regras,
na medida em que imita os mais velhos em suas atividades padronizadas
culturalmente e gera oportunidades para o desenvolvimento intelectual.
Inicialmente, seus jogos são lembranças e reproduções de situações
reais; porém, através da dinâmica de sua imaginação e do
reconhecimento de regras implícitas que dirigem as atividades
reproduzidas em seus jogos, a criança adquire um controle elementar do
pensamento abstrato.
Por isso, além de se propor a brincar com a criança, o trabalhador
que queira educar de forma emancipatória precisa buscar se portar de
forma coerente (nas questões cotidianas não ser machista, racista, etc.)
porque as crianças aprendem imitando os comportamentos que elas
veem.
Nesse sentido, o brinquedo dirige o desenvolvimento de forma
tão elementar que, argumenta Vygotski (1991), existe um paralelo entre
o brinquedo e a instrução escolar: ambos criam uma “zona de
desenvolvimento proximal” e em ambos os contextos a criança elabora
habilidades e conhecimentos socialmente disponíveis que passará a
internalizar.
Durante as brincadeiras, todos os aspectos da vida da criança
tornam-se temas de jogos, por isso, todos eles podem ser abordados no
brincar, contanto que os profissionais preparem-se para abordar as
diferentes temáticas em diferentes tipos de brincadeiras e jogos.
Guardadas as devidas diferenças, isto serve para crianças e préadolescentes, já que estes possuem intelecto mais desenvolvido, normas
internalizadas, mas não terminaram o desenvolvimento de suas funções
psicológicas superiores, incluindo a fantasia.
Quanto a esta, Vygotski (1996) vai afirmar uma diferença
bastante relevante: a fantasia do adolescente substitui os jogos infantis.
Ou seja, quando o adolescente deixa de jogar, deixa de necessitar de
apoio em objetos externos e busca apoio nas representações concretas
que substituem os objetos reais. Aqui, as imagens visual-concretas
mudam para sempre sua função: deixam de ser apoio para a memória a
fim de integrar-se à esfera da fantasia. Isso significa que o adolescente
não precisa mais de uma boneca para imaginar como será pai. Conforme
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o intelecto se aproxima da fantasia, ele passa a ter recursos internos para
isso. Por isso, ao adolescente, fantasiar é fundamental.
Assim como a criança supre suas necessidades não realizáveis
imediatamente no brinquedo, o adolescente supre no fantasiar (o autor
afirma que é por isso que as fantasias do adolescente lhe são as coisas
mais íntimas e secretas). Dessa forma, significa afirmar a importância
para o adolescente de espaço e privacidade: desde o resguardo de
diários, dos conteúdos que eles repassam à equipe na forma de
confidência, quanto o resguardo de condições para que ele se masturbe.
Para além de moralismo, a masturbação faz parte do desenvolvimento
da fantasia do adolescente e precisa ser respeitada.
O que caracteriza a adolescência, segundo Vygotski (1996), é a
aproximação das diversas funções psíquicas com a intelectualidade, a
possibilidade de pensar por conceito (conhecimentos generalizáveis) o
que torna viável o controle consciente do próprio comportamento
conforme sua autoconsciência, que torna possível o ato intencionado (o
por teleológico). Logo, torna-se possível ampliar sua reflexão sobre si
mesmo e sua inserção na sociedade.
O autor chama a atenção que, neste período, até mesmo a fantasia
se aproxima da intelectualidade, de tal forma que o adolescente passa a
ser capaz não apenas de fantasiar o que quer para si, mas também de
encontrar os meios para realizar suas fantasias. É preciso, pois, que a
equipe acompanhe este processo ampliando a reflexão do adolescente
sobre sua autoconsciência, seus rumos, suas atitudes, sua inserção na
sociedade, lembrando que este não é um processo meramente
intelectual.
As vivências a serem problematizadas são carregadas da intensa
marca afetiva que só podem ser ressignificadas por novas vivências.
Conforme já pontuamos, para se chegar aos aspectos mais fundamentais
de suas vidas, é preciso que haja envolvimento entre equipe e o
acolhido, o que pressupõe o trabalho para além dos estigmas.
O desafio em relação aos estigmas está em superá-los na imagem
que a equipe faz dos acolhidos para que se torne possível modificar
tanto a imagem que os demais profissionais e a comunidade fazem
destas crianças e adolescentes, quanto a forma como as próprias crianças
e adolescentes acolhidos se compreendem.
Os estigmas que a sociedade estabelece sobre os acolhidos tende
a ser a forma como eles próprios vão se perceber, já que, conforme
abordamos com Vygotski (1996), o desenvolvimento da sua
autoconsciência depende do conteúdo cultural do meio em medida
superior do que qualquer outro aspecto da vida espiritual. Por isso, os
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acolhidos tendem a incorporar a imagem que as pessoas têm dele e a
valorar-se como ele é valorado pela comunidade.
Este processo de interferência na autoimagem do acolhido não se
dá exclusivamente pela linguagem. Não basta uma boa conversa, ou
uma orientação, já que, conforme abordamos, a significação se dá por
meio de vivências que agregam em si aspectos intelectuais e afetivos. A
condução deste processo se dá por vivências estabelecidas em outro
patamar, para além dos estigmas e estranhamentos.
Acreditamos que é na práxis social vinculada à generidade
humana que as posturas cotidianas da assistente social podem tomar
uma direção mais profunda e global e que podem propiciar aos sujeitos
atendidos pelas políticas sociais experiências que permitam humanizar
sua vida. Este processo se inicia pelo seu reconhecimento enquanto
humano – o indivíduo e suas relações sociais, concebido como fruto de
um processo histórico-econômico, possuidor de conhecimentos, desejos,
projetos pessoais, escolhas, valores éticos, compreensão de mundo por
meio dos quais são respostas a ele – e oportuniza experiências (políticas,
artísticas, éticas, a vivência das relações no interior do serviço, etc.) que
possibilitam a apreensão do real para além da reificação e dos estigmas.
Este é um doloroso e emancipatório processo dos acolhidos
conseguirem compreender sua biografia no bojo da luta de classes. Isto
serve para todos os serviços sociais, sobretudo o SAICA que será a
esfera substitutiva dos cuidados familiares.
No SAICA, o convívio pode se dar no sentido de todos
competirem por amor e afeto, boicotarem-se, provocarem-se e
buscarem, como na sociedade em geral, todas as formas de sua
autossatisfação fazendo do outro um meio para seu fim privado. Ou,
também, num sentido colaborativo, pode-se fazer do SAICA um espaço
de genuína vivência comunitária, em que a necessidade de cada qual
seja considerada e articulada às necessidades coletivas, num processo de
fruição no qual o outro é companheiro na construção da liberdade.
Existe uma tendência de que, quanto melhor as crianças e adolescentes
se perceberem em suas questões comuns, mais se solidarizem e se
envolvam colaborativamente com as questões do outro.
Por exemplo, Felipe (filho mais velho dos Silva), alheio à
necessidade de Talita (filha mais velha que teve um filho no SAICA e
perdeu sua guarda) de não usar droga de forma abusiva para que tivesse
condições de cuidar de seu filho e lhe vendeu cocaína (SECAJ, 2014).
Caso ele fosse sensível às necessidades da irmã e do sobrinho, teria
negado a venda da droga.
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Makarenko (2016) denota em sua narrativa seu empenho
pedagógico de constituir uma autêntica vida comunitária. Em toda
ocasião possível, partia das questões cotidianas imediatas e
individualistas da colônia para as questões macro, suscitando a
solidariedade entre eles no sentido de construção da sociedade
emancipada (processo que estava em andamento na ex-URSS).
Taraniets, um dos colonos, se utilizou da rede de pesca que a
colônia havia adquirido. Pescou peixe exclusivamente para si, exceto
alguns com que foi presentear Makarenko que lhe advertiu que o peixe
deveria ser de todos os colonos. O jovem diz que não acha justo, já que
foi ele quem se molhou no rio para pegá-lo, por isso o peixe era de sua
posse e ele estava dando alguns de presente à Makarenko. Então, este
amplia a reflexão afirmando que os peixes deveriam ser de todos, já que
a rede de pesca foi dada à colônia, assim como o óleo, o forno, a lenha,
etc.
O mesmo se deu quando os colonos passaram a construir rodas
para vender e levantar recursos para a colônia, sendo que aos
campesinos pobres as vendiam pela metade do preço e a partir disso
suscitou o debate sobre justiça social.
Este processo de estar além da consciência individual e imediata
é o cerne da luta contra o estranhamento (LUKÁCS, 2013). Para que
executores e usuários o enfrentem, é preciso fazer do serviço um espaço
que oportunize experiências que gerem a autocrítica, envolva a
população no planejamento e acompanhamento da execução dos
serviços, dentre outros. É isso o que podemos denominar mais
precisamente de práxis social potencialmente emancipatória no interior
das políticas sociais burguesas. Ela pressupõe um processo de
reflexão/ação e, sobretudo, atividade humana que ultrapasse a
consciência comum, da prática utilitária, espontaneísta para busca de
compreender e construir o mediato.
Makarenko (2016) conta que na colônia Gorki teve problemas
com o racismo antissemita. Alguns meninos judeus sofriam constantes
processos de racismo, não tinham coragem de denunciar, nem de reagir
e seguiam calados, sofrendo em silêncio, até o dia que um deles se
rebelou e atacou fisicamente seu agressor. Então ele chamou o agressor
em sua sala.
– Estou aqui, o que foi? – perguntou.
Mostrei-lhe Ostromúj e Schneider.
- O que é isso? Dois judeus! E eu pensei que você
iria
me
ensinar
algo
interessante!
(MAKARENKO, 2016, p. 61).
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Nesta hora, Makarenko (2016) afirma que perdeu toda base
pedagógica e tacou um peso que estava sobre sua mesa na cabeça do
rapaz. Ele errou o tiro e então foi com a cadeira sobre o colono. Foi,
então, contido pelos ombros pelos demais. Voltou a si, recuou na
agressão e castigou o rapaz com quatro dias a pão e água.
No dia seguinte o rapaz pediu perdão e disse que aquilo não se
repetiria. Makarenko respondeu que apenas conversaria sobre isso após
os quatro dias de castigo. Passado este prazo, o rapaz não mais pediu
perdão e comunicou que abandonaria a colônia e assim o fez, retornando
dias depois, arrependido, e não voltou a importunar os judeus.
A punição como método pedagógico possui a limitação de fazer
com que o opressor apena cesse a negação do outro por medo das
consequências negativas sobre si mesmo, pautado na sua
autossatisfação, não por reconhecer o outro e suas necessidades, numa
relação não estranhada. Ainda que limitada, a medida serviu para alterar
a relação de forças, já que os judeus, que responderam à violência
sofrida pelo racismo, tiveram o apoio institucional da colônia e desta
forma enfrentaram.
Equipes nos SAICAs que naturalizem os estranhamentos correm
o risco de tornarem-se tão alheias aos acontecimentos entre os acolhidos
a ponto de não perceberem ou naturalizarem as atitudes racistas e
machistas e, quando o oprimido reage, ele sofre punição por ter se
levantado. Isso deforma totalmente as relações, fortalecendo o opressor
e repreendendo o oprimido que se levanta. Por isso é fundamental que a
equipe esteja atenta aos fatos para poder gerir com justiça os conflitos e
conduzir o processo educativo.
São aqueles profissionais que atuam para além dos interesses
mesquinhos de autossatisfação pelo salário que conseguem perceber e
atuar em conformidade com as necessidades das crianças e adolescentes
acolhidos: os oprimidos precisam aprender a desnaturalizar as opressões
sofridas e se levantar contra elas; enquanto o oprimido precisa perceber
criticamente sua conduta para que possa transformá-la.
Constituir o SAICA enquanto espaço de existência no bojo da
sociabilidade burguesa (racista e sexista) requer que a atuação da equipe
vislumbre o gênero humano para si pode dar condições de atuar para
constituir em torno dos acolhidos um ambiente social onde possam
existir colaborativamente, sendo reconhecidos e atendidos (na medida
do possível) em suas genuínas necessidades e estimulados em suas
capacidades.
Caso a equipe naturalize e reproduza o racismo ou o machismo,
estaremos, através de nossa postura profissional em nome do Estado
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burguês, reproduzindo o racismo e o patriarcalismo institucional,
institucionalizando no plano objetivo lugares superiores a homens
brancos e inferiores a mulheres, não brancos e não heterossexuais;
enquanto no plano ideológico naturalizamos tal hierarquização.
Quando falamos de crianças e adolescentes ainda em
desenvolvimento de suas funções psíquicas superiores, é preciso
reconhecer que eles precisam de adultos que conduzam este processo.
Se estes conseguirem conectar suas ações à generidade para si, então
esta condução se dará num sentido emancipatório; se for conduzida pela
mesquinha autossatisfação de necessidades artificiais e individualistas,
então a condução do processo educativo será no sentido de reforçar os
estranhamentos e preconceitos. A superação dos estranhamentos sempre
requer a atuação para além da individualidade, conectada a causas gerais
e superiores.
São adolescentes que chegam repletos de dores subjetivas que
buscam amortecer no uso e tráfico de drogas, vivenciando o prazer final
mais próximo ao instintual, como Felipe. Na busca por saciar
grosseiramente seus sentidos, é capaz de usar o outro, seja vendendo-lhe
droga (ignorando os meses de luta contra a abstinência pela causa maior
de não perder a guarda do filho), seja roubando os pertences dos colegas
que vivem no SAICA com ele, ou dos vizinhos, usando o outro para sua
autossatisfação.
É preciso constituir relações que possam levar ao envolvimento
de uns com os outros para que se responsabilize pelos efeitos de sua
ação no outro e perceba de forma crítica as carências do outro; para que
vivenciem experiências de prazeres mais elevados, o que viabiliza
experiências de prazer inicial em que a intenção é a principal condutora,
o que requer um repertório de experiências de fruição para se chegar à
elevação de seus sentidos para além dos estranhamentos do ter
individualista.
Partimos nosso trabalho do que Sídor Kárpovich Jalabuda,
presidente do Comitê de Ajuda à Infância na ex-URSS, chamou de
“gente pequena”:
Eles? Gente pequena! Dizem-me: dê-me cinco
rublos, Sídor Kárpovich. Preciso fumar. Eu
naturalmente dei. Na outra semana, me pedem de
novo cinco rublos e eu respondo: Mas eu já te dei
semana passada! E eles respondem: semana
passada era pro tabaco. Agora é para a vodka
(MAKARENHO, 2016, p. 204, tradução nossa).
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Presos aos prazeres mais grosseiros de comer, beber e procriar,
alheios ao mercado formal e sedentos por consumo de coisas que
entorpeça seus sentidos para amortecer as dores de suas vivências de
sofrimento e negligências, os adolescentes (assim como todo e qualquer
cidadão consumidor) ficam neste pobre ciclo de nutrir a todo custo seu
prazer imediato e primitivo de uso de droga e compra da mercadoria da
moda, buscando reforçar seu prestígio pessoal. Ampliar as perspectivas
é papel fundamental do educador.
O enfrentamento do estranhamento da criança e do adolescente
acolhido perpassa centralmente o seu processo de autoconsciência, já
que eles estão vivenciando o período de seu desenvolvimento: a
adolescência é o período final de maturação da autoconsciência do
sujeito, quando ele aprende a se conhecer diferenciado do seu redor e
passa a dar respostas conscientes ao meio, o que caracteriza a fase adulta
(VYGOTSKI, 1996).
O desenvolvimento infantil caminha da consciência ingênua para
a autoconsciência, ou seja, como ela se apreende, como vê e valora o
mundo e como a ele dá resposta. Este processo de desenvolvimento
precisa ser conduzido por um adulto. Quando os adultos da equipe do
SAICA negligenciam sua história, suas necessidades particulares e seus
interesses, tolhem o acolhido da possibilidade de constituir sua
autoconsciência o mais aproximada da consciência emancipada, “rica
em necessidades”, conforme apontou Mészáros (2016).
Quando é negado à criança, ou ao adolescente, que ela pode amar
seus pais, mesmo eles sendo traficantes, prostitutas, ou um pedreiro que
vai todos os dias ao bar beber (como Sr. José); quando é negado que a
menina possa tomar banho de mangueira para evitar o falatório dos
vizinhos, conforme consta na fala de Adriana (SECAJ, 2014); quando o
menino negro é tido por indivíduo suspeito que sofre batidas policiais
toda semana ou a quem a sociedade afirma que cabe os trabalhos mais
precários, como gari, pedreiro ou traficante de drogas, negando sua
genuína escolha do que “quer ser quando crescer”; então é negado que
eles sejam sujeitos de necessidades.
Dentro deste contexto de exploração e opressão, o SAICA
precisa, ao contrário, reconhecer os distintos careceres dos acolhidos em
seus distintos perfis e afirmar que a negação de suas necessidades não é
algo natural de seres inferiores, mas a construção social de uma
sociedade desigual que precisa ser superada.
Sob a sociabilidade burguesa, porém, as necessidades dos
acolhidos estão permeadas pelo fetiche do ter e desafio está na
superação na individualidade da reificação dos sentidos do adolescente.
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Socializado desde sempre na sociedade mercantil plenamente
desenvolvida, é muito forte a influência das propagandas, das músicas,
da escola, das novelas, dos diversos programas de televisão para que ele
reproduza a busca de autossatisfação individual no consumo de
mercadoria, muitas vezes desconhecendo processos de fruição.
As pessoas não querem ser médicas pelo amor à vida, ou
advogada pelo amor à justiça, querem sê-lo em nome do amor ao
dinheiro. O mesmo se dá a estas crianças e adolescentes, porém numa
posição hierárquica inferior. Sob a quase exclusiva vivência dos
prazeres mais grosseiros de comer, beber e procriar, a eles será dado o
direito de serem aquilo que o capital requer para se autoexpandir.
No geral, eles não sabem o que “querem ser quando crescer”.
Primeiramente, porque sob quase exclusiva vivência de prazeres
grosseiros (de beber, vestir e procriar), tiveram raras experiências de
atividades de prazer e fruição e, por isso, são poucos os que possuem
uma atividade que lhes dê prazer a partir da qual possa se
profissionalizar. Em segundo lugar, porque mesmo que identifiquem
atividades de fruição, dificilmente poderão fazer delas um meio de vida.
Evidentemente, a condição material limita muito o que se pode
fazer e ser, conforme denota a literatura de Carolina Maria de Jesus:
“Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever e o
pobre não pode ter ideal nobre67”. Ela mesma, porém, que mesmo sem
dinheiro para editora conseguiu ser escritora, denota que o
desenvolvimento de capacidades mais emancipadas abre possibilidades
da mesma natureza.
É visível que poucos têm o talento dela para se tornarem notáveis
artistas, mas o enriquecimento das capacidades enriquece as alternativas
e as vidas. Os próprios relatos de Carolina Maria de Jesus (1960), em
“Quarto de Despejo”, deixam claro como a escrita a fortaleceu para ser
uma das raras moradoras do seu bairro não entregue à bebida. Neste
livro, ela denota que nas diversas vezes em que as vizinhas a
provocaram, ou brigaram com seus filhos, em vez de revidar, ela
escrevia, e foi de escrito em escrito que por imensa sorte e competência,
ela despontou como escritora. O fato de escrever lhe tornou mais
resistente à vida, permitindo que ela extravasasse em arte, não em
substância psicoativa para ter dinheiro e pulso para cuidar dos filhos e
ainda criou a possibilidade de virar escritora.

67

Frase muito conhecida da autora analisando sua própria obra, disponível no site:
<http://www.pensador.com.br>.
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Mesmo que materialmente o melhor que os acolhidos possam ser
são trabalhadores superexplorados em rede de fast food, eles terão uma
vida enriquecida se puderem tocar músicas, escrever poemas, dançar,
etc. Ainda que não traga nenhum ganho financeiro, poderá trazer ganho
espiritual e humaniza os sentidos humanos, retirando a satisfação do ter
para o ser, ampliando as possibilidades de eles transcenderem a
consciência individual.
Apegada ao individualismo da autossatisfação do ter, à menina
será muito mais rentável ser prostituta que manicure, ou cabeleireira.
Após toda a vida perpassada por violências, os órfãos do narcotráfico
odiarão o suficiente para sonharem em ser traficantes e matarem quem
for necessário para poderem ostentar e serem prestigiados pelo
consumo, num evidente rebaixamento para toda a humanidade. Caso o
centro da vida do acolhido seja a autossatisfação pelo consumo, então,
muito provavelmente, as atividades mais rentáveis serão o narcotráfico e
a prostituição. Quando o mais importante passa a ser a satisfação por
meio de leitura, escrita, dança, etc., ao invés do consumo, torna-se
possível vislumbrar alternativas de vida em outras atividades.
É a exacerbação dos sentidos do ter em plena luta desenfreada e
cruel pela sobrevivência, que torna possível naturalizar no adolescente
uma relação que coloca sua vida em risco no narcotráfico em nome do
consumo de celular, tênis, blusa. Assim como explica o fato da Talita e
Adriana venderem seu sexo, a mercadoria mais rentável que elas têm a
oferecer, em troca da compra de roupas, maquiagens e toda sorte de
mercadorias. Ambas pautando sua autossatisfação na atividade final de
consumo (o tipo de prazer mais grosseiro), no intuito de ampliar seu
prestígio através do ter (prestígio negado a seu segmento de classe), tal
como todo sujeito burguês autoestranhado68.
É preciso constituir com os acolhidos interações nas quais se
constitua o prestígio dele em relação ao grupo, não através daquilo que
68

Aqui não estamos afirmando que a prostituição ou o narcotráfico sejam opções
conscientes dos acolhidos e que basta eles refutarem estas alternativas que eles
terão outras formas de viver. O que queremos destacar é que este é o lócus herdado
por este segmento de classe na ordem da sociabilidade e naturalizado como único
destino para eles. A desnaturalização é o primeiro passo para a transgressão, mas
não basta em si. É preciso que se desenvolvam capacidades que possam ser
vendidas na forma de força de trabalho em funções menos danosas. Poucos serão
os que vão conseguir fazer este caminho porque dependem da empregabilidade do
capital. Alternativas mais emancipatórias, apenas para além do capital, enquanto
cogestores da propriedade coletiva dos meios de produção.
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ele porta – o tênis, o celular, sua capacidade de consumo – porque esta é
a base subjetiva do enaltecimento da figura do anti-herói, o que
podemos observar na narrativa de Makarenko (2016). Este fala de
Mitiaguin que sempre foi ladrão e apreciava ser. Durante o dia era
amável e carinhoso, convivia bem com todos e com Makarenko (2016)
nunca falava sobre roubos. Ele não roubava à colônia e nenhum dos
colonos, pois tinha apreço por todos, mas o fazia nos arredores da
colônia à noite. Muito esperto, mais inteligente que muitos dos colonos,
ele gozava do apreço geral e sempre tinha doces que entregava às
crianças que viviam a seu redor, bem como possuía o apreço dos
garotos maiores por sua esperteza.
Enquanto figuras assim, pautadas no ter e na autossatisfação, são
as prestigiadas pelo grupo, difícil chegar ao desenvolvimento da
autêntica personalidade pautada na fruição humana, que requer
habilidades humanas que diversificam e enriquecem o ser (saber tocar
música, encenar peças de teatro, resolver exercícios de matemática,
etc.).
É preciso constituir relações nas quais o prestígio social esteja
centrado naquilo que se é (habilidades humanas), mas, ainda assim, de
forma crítica à distorção das capacidades humanas, fruto de trabalhos
humanamente hostis. Na guerra do narcotráfico, é valorizado aquele que
já portou armas, aquele que já disparou contra alguém, aquele que mais
matou pessoas, aquele que já matou policial, e estas são, muitas vezes,
as formas como o grupo irá valorizar seus membros (inclusive a equipe
quando ela não se envolve com ninguém, nega as necessidades de todos,
mas respeita por medo aquele com o currículo mais vasto no crime).
Na colônia, Makarenko (2016) conseguiu mostrar aos
adolescentes que suas mãos sabiam transformar tábua em mobília,
tornar a terra fértil, até artistas se tornaram, apresentando teatros e
músicas.
Para a ressignificação desta valoração não basta retórica,
orientações, mas é necessário que a equipe constitua junto aos acolhidos
um conjunto de experiências onde eles possam vivenciar experiências
nas quais sejam valorados e aprendam a valorar por aspectos positivos e
eticamente superiores da personalidade. Em vez da equipe do SAICA
negar a presença dos amigos dos acolhidos (SECAJ, 2014), obrigandoos a encontrarem os amigos longe dos cuidados do SAICA, seria mais
interessante que a equipe do SAICA os envolvesse com brincadeiras e
atividades direcionadas.
A todo ser humano que vislumbra a emancipação humana lhe
cabe o desafio de, em plena barbárie, dar a este mundo perverso
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respostas eticamente superiores, porque apenas elas podem conduzir os
seres humanos a uma sociabilidade qualitativamente superior. No filme
“Fábrica de sonhos” (2006), Lola é uma drag queen contratada por uma
fábrica de sapatos a caminho da falência para desenhar botas arrojadas
buscando pelo nicho de mercado das travestis. Ao chegar à fábrica, um
dos operários, Don Burton, pratica diversos atos transfóbicos e ela
sempre o enfrenta.
Após diversas provocações, decidem resolver suas diferenças
numa queda de braço. De um lado, o Don Burton defendia sua fama de
machão e seu prestígio por ser vencedor por anos da queda de braço
naquele bar; de outro, Lola colocava em xeque o poder do macho ao
desafiá-lo.
Quando Lola estava para vencer, ela deixa de fazer força e o
homem vence. Ninguém percebe o que aconteceu, exceto os dois.
Quando o operário vai lhe indagar porque ela o deixou vencer, ela
responde: “Porque não queria que você fosse à fábrica sentindo que as
pessoas não te respeitam, Don.” (Fábrica de Sonhos, 2006).
A nobreza de vincular seu ato a dimensões superiores a seu ego
foi o diferencial que vai possibilitar Don mudar sua postura diante dela.
Se ela vencesse a queda de braço, ganharia alguma moral com quem já a
apoiava, mas iria desmoralizar Don, o que tenderia a ampliar o ódio do
operário que sairia ofendido. Ao protegê-lo de sua desmoralização, Lola
não tinha nenhuma certeza de que redundaria na autocrítica de Don
Burton quanto ao seu preconceito e mesmo assim o fez. O resultado no
filme será positivo, pois a postura eticamente superior de Lola o fez se
vincular a ela e a conseguir aceitar suas necessidades de identidade
sexual, parando de persegui-la.
Sabemos que a conjuntura árdua do trabalho no interior do
SAICA tende a cansar os trabalhadores e levá-los à desesperança,
sobretudo quando o serviço não consegue sair da postura reativa.
Exatamente para transcender esta postura, é necessário conseguir
responder as questões cotidianas de forma mediada pelas dimensões
teórico-metodológicas e ético-políticas para que cheguem a níveis mais
profundos e resultados emancipatórios.
Esta resposta superior se refere tanto às miudezas do cotidiano,
como na resposta que a equipe dá a xingamentos, atos de agressão entre
os acolhidos, etc., até questões mais elementares, quanto aos
encaminhamentos à rede de serviços, como a discussão sobre
internações psiquiátricas, medidas de privação de liberdade, afastamento
do convívio social, entre outros. Optar pela reclusão é sempre o caminho
mais fácil, mas leva a uma rotatividade da criança e do adolescente do
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meio em que vive que compromete a profundidade dos vínculos e do
desenvolvimento.
Para constituir uma genuína vida comunitária no interior do
SAICA a partir de crianças e adolescentes negligenciados e violentados,
é preciso que a equipe constitua um processo consciente de condução
dos acolhidos e de si mesma à superação do estranhamento de si e em
relação ao mundo. Isso inclui um complexo processo de um
autorreconhecimento genuíno, para além das imposições artificiais da
manipulação do capital, para além das dores paralisantes de sua
subjetividade, o que torna viável se reconhecer em sua própria história.
Segundo Winiccott (2002), uma pessoa integrada com sua
subjetividade assume plena responsabilidade por todos os sentimentos e
ideias que acompanham o estar vivo, não tendo que usar em grande
escala a técnica de projeção para lidar com seus próprios impulsos e
pensamentos destrutivos. Ele afirma que assumir os impulsos
destrutivos pode ser extremamente difícil, sobretudo quando são
impulsos destrutivos despertados por quem também se tem amor e afeto,
como no caso dos pais69.
Essa ideia pode ser melhor tolerada pelo sujeito se aquele que se
inclina a ela já tenha em mãos sinais de um objetivo construtivo, através
do qual lidará com sua culpa. Ou seja, adultos compreensivos e
acolhedores constituem um ambiente que torna possível emergirem as
questões mais elementares: à criança que ao mesmo tempo ama e odeia
seus pais, será possível lidar com a dubiedade de sentimentos se houver
um adulto disposto a receber e conduzir a carga afetiva de suas dores.
Uma pessoa, porém, que não teve acesso a sua agressividade, não
consegue chegar à culpa e à ação construtiva (WINICCOTT, 2002).
Apenas quando a criança ou adolescente está adquirindo consciência da
destrutividade é que se possibilita a atividade construtiva. Por isso, para
chegar a estas experiências construtivas e criativas precisam antes
chegar à experiência de sua destrutividade, que passa a se expressar em
seu comportamento.
Portanto, segundo Winiccott (2002), o processo de
amadurecimento das crianças não é algo tranquilo e retilíneo e é falso
69

Há inúmeras questões da personalidade humana que o ambiente pode ser hostil e
tornar complexo o reconhecimento, como um adolescente gay assumir sua
homossexualidade, um adolescente transexual assumir sua identidade sexual
diferente ao sexo biológico, um negro assumir o senso estético afrodescendente, ou
querer ser algo além das funções submissas, uma mulher assumir preferências que
são socialmente atribuídas ao sexo masculino, etc.
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pensar que quanto mais comportada, mais saudável é a criança e viceversa. Uma criança ou adolescente que tenha sofrido violências e não
expressa em seus comportamentos é o mais preocupante, pois revela a
apatia da desesperança. Os comportamentos tidos pelo autor como
antissociais só ocorrem enquanto a criança ou adolescente ainda possui
esperança do que ele denomina de “integrar-se em sua subjetividade”.
Nós, a partir de nossa leitura de Vygotski (1991; 1996; 2001; 2006)
entendemos que é a tentativa da criança ressignificar experiências
negativas que traz memórias afetivas perturbadoras e compromete as
vivências presentes.
Segundo Winiccott (2002), para chegar a experiências
construtivas é preciso haver previamente a tolerância dos impulsos
destrutivos do indivíduo no amor de um terceiro que aceita receber e
conduzir esta agressividade. Para ele, a tolerância do adulto dos
impulsos destrutivos resulta em uma coisa nova, a capacidade de
desfrutar de ideias, mesmo com destruição nelas, e das excitações
corporais que as acompanham. Esse desenvolvimento propicia amplo
espaço para a experiência do envolvimento, que é a base para tudo que é
construtivo (WINICCOTT, 2002).
Para Winiccott (2002), a única forma de ressignificar a
destrutividade das crianças e adolescentes é ofertando condições para
que ela desempenhe atividades relevantes aos demais, pois ajuda cada
um de nós a aceitar a destrutividade que é parte de nós próprios e
pertence ao amor. Alerta, porém, que esta oportunidade não funciona
necessariamente, mas é imprescindível.
Ele ressalta que quando damos oportunidade a alguém para
construir, podemos obter três resultados: 1. é justamente se fazer
necessário; 2. a oportunidade é falsamente usada e as atividades
construtivas acabam por se retrair porque foram sentidas como falsas; 3.
a oportunidade oferecida a alguém que era incapaz de atingir a
destrutividade pessoal é sentida como uma recriminação e o resultado é
clinicamente desastroso. Isso porque o sentimento de culpa só funciona
estando no ponto de transformação da destrutividade em
construtividade.
Segundo Winiccott (2002), na tentativa de ser útil e construtivo,
se alguém zomba ou recrimina, a criança sentir-se-á impotente e inútil.
A postura da equipe diante dos movimentos da criança é fundamental
para reforçar ou inibir seus progressos (como também os retrocessos)
para que seja possível conduzir seu processo de desenvolvimento ao
mais próximo possível de suas genuínas necessidades e capacidades
condizentes, orientando-as no processo de se descobrir e de construir
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suas respostas ao mundo. Assim, mais que impor regras, castigos,
rotinas e horários, a função da equipe na lida do cotidiano está em gerir
as relações de cada acolhido consigo mesmo e com a exterioridade com
tolerância e amorosidade e genuíno interesse no bem-estar da criança,
caso contrário o trabalho não flui, já que se trata de um trabalho que
acontece no contato entre subjetividades.
Evidente que a intervenção da equipe do SAICA não conseguirá
alterar todas as relações de todos os espaços que os acolhidos
frequentam, mas pode constituir, no interior do SAICA e em alguns
outros espaços, ilhas de acolhimento que sejam referências e meios
pelos quais crianças e adolescentes possam ressignificar suas vivências,
de modo a constituírem uma autoconsciência mais emancipada, a partir
de uma crítica compreensão de suas próprias histórias e de suas famílias
e o desenvolvimento de gostos e capacidades que possam constituir
perspectiva de vida menos autodestrutiva como o narcotráfico, a
prostituição, etc.
Todos nós, em maior ou menor escala, passamos por opressões e
preconceitos. Para não sucumbirmos a eles, precisamos de esferas em
que haja outras experiências que nos afirme para além deles: pode ser na
ciência, na política, na arte, o importante é haver compreensão para além
de sua individualidade e que expanda os horizontes para além da
hegemonia burguesa: uma mulher negra é hipersexualizada como um
corpo bonito; todo jovem negro já foi discriminado por sua pele,
cabelos, tipo de roupa e a ele será sempre destinada as piores atividades
que requerem submissão.
É preciso haver espaços que desconstruam esta narrativa de
coisificação e inferiorização do negro e fortaleçam e valorizem sua
identidade e suas capacidades, de forma crítica aos preconceitos e
moralismos que recaem sobre os sujeitos devido a sua posição social
(trabalhador ou burguês; homem ou mulher; branco ou não branco;
heterossexual ou não).
O SAICA precisa ser o lugar que acolhe e desenvolve aqueles
que trazem os maiores estigmas: negros, pobres, filhos de prostitutas, de
traficantes mortos ou presos. Os “bandidinhos” e as “meninas fáceis”
são aqueles os quais queremos que tenham a dignidade de desenvolver
suas capacidades frequentando a escola, a aula de pintura, dança, a
profissionalização, sendo devidamente respeitados e, quando não, que
tenham recursos para resistir e transformar, não desistir.
Este é o complexo trabalho de educar do SAICA e que a
assistente social precisa conduzir para partir do senso comum e chegar a
práticas orientadas pelo saber científico (aquele que desvela os
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fenômenos o mais próximo de sua essencialidade histórica). A educação
cumpre o papel, destacado por Lukács (2013), de influenciar os sujeitos
para que reajam de modo desejado diante das novas alternativas de vida
ante os conflitos sociais. Cada um de nós é fruto de nossa própria
história de vida no bojo da dinâmica histórica e a esta damos respostas
conforme aprendemos, dentro de um contexto cultural. Para
respondermos aos conflitos sociais conforme nossas genuínas
necessidades humanas, é imperioso que cada um de nós nos
reconheçamos enquanto singularidade de uma totalidade histórica.
Se cada crítica ao “cabelo ruim”, aos comportamentos
afeminandos do rapaz, da vida sexual imoral da menina não for
historicizada, os sujeitos que sofrem destes estigmas irão internalizar
como um desvalor seu; quando se percebe que esta é uma ideia
produzida socialmente através de longos processos históricos, então é
possível perceber que são ideias que precisam ser destruídas, porque são
ideias opressoras que servem para naturalizar a hierarquização entre os
seres humanos, na qual uns anulam a outros como sujeitos (aniquilando
suas genuínas necessidades), ao fazer deles mero meio para a
autossatisfação de interesses mesquinhos.
Uma criança que tenha como conflito perder sua avó, sua mãe e
ver seu pai entregue à bebida, tentando suicídio, qual a melhor resposta
que pode dar além de pedir esmolas, traficar drogas ou se prostituir? O
papel do SAICA é justamente acolher esta criança e adolescente e
construir junto a eles alternativas mais emancipadas possíveis.
Entender-se no contexto histórico significa entender-se como
filho de uma classe trabalhadora superexplorada submetida aos
interesses de uma elite nacional entreguista e uma internacional
predatória, que só lhe abre como possibilidade de ser nas mais precárias
posições hierárquicas de trabalho do mundo: na informalidade do
narcotráfico, ou da prostituição; na superexploração do trabalho da
construção civil, do campo, etc.
Quanto à guerra do narcotráfico, maior razão dos acolhimentos
no SAICA “Novo Amanhecer”, significa compreender que as dores de
sua biografia têm relações com a razão histórica da existência do
narcotráfico: meia dúzia de pessoas ganharem dinheiro com drogas e
armas à custa das vidas dos jovens pobres e sem perspectiva das vilas e
favelas latino-americanas. Compreender que o policial é oriundo da
mesma posição de classe (e muitas vezes de raça dele) e é fruto deste
perverso sistema de militarização da vida em que ambos os inimigos são
artificialmente criados para que se odeiem e se matem para dar lucro ao
capital. Que ele, soldado do tráfico, é seduzido pela sua autossatisfação
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insaciável por meio de mercadorias vazias, de marcas que o escraviza
em atividade que tende a degradar seus sentidos humanos e o afastar da
fruição do ser, ao mesmo tempo em que degrada sua comunidade.
Somente assim torna-se possível perceber que o policial é seu
falso inimigo, com quem, inclusive, precisa se unir, pois ambos
possuem um inimigo comum: os monopolizadores da produção de
drogas e armas e sua ação imperialista na América Latina. Esta é a
genuína questão da América Latina sobre a qual podem e devem
destinar toda sua agressividade.
Coisa semelhante pode se dizer das meninas latino-americanas
exploradas sexualmente. A pobre vida em que em detrimento de saber
fazer roupas, computadores, arte, ciência, ou esporte, a mais rentável
mercadoria a se oferecer é seu sexo, valorização ditada pela
sociabilidade capitalista dependente, racista e patriarcal. Sociabilidade
construída na relação de uma elite nacional entreguista, de joelhos para
uma internacional que explora nossos recursos naturais, nosso fundo
público, restando para oferecer às meninas pobres e negras das periferias
a venda de seus corpos até que os corpos não sejam mais vendáveis.
Esta compreensão requer que os profissionais do SAICA tenham
uma consciência crítica ao capitalismo dependente, consciência da ação
imperialista na América Latina e, tal como o método pedagógico de
Makarenko (2016), que precisam ser levadas aos acolhidos a partir das
questões pequenas do cotidiano, no esforço pedagógico de chegar às
questões mais essenciais, na medida em que os sentidos vão se tornando
aptos aos saltos qualitativos.
A percepção do que o acolhido sofre, que não é exclusivo de sua
vida particular porque é fruto de uma dinâmica histórica que nos
conecta, dificilmente é alcançada com intervenções individuais. O grupo
é o melhor espaço para isso, no qual a partir dos próprios relatos os
participantes conseguem identificar pontos em comum em suas
biografias, nas suas dores, reações, etc., permitindo já de início o salto
da consciência individual à grupal, o que facilita o acesso a níveis
maiores de consciência, como a classe em si ou para si (IASI, 1999).
Para que isso ocorra dentro do SAICA, é preciso que se cuide das
relações coletivas no interior do serviço constituindo-o espaço de
diálogo no qual todas as vozes possam ser igualmente escutadas para
colocar à coletividade suas necessidades, bem como a postura de todos
os envolvidos de autocrítica, porque não basta que as necessidades
sejam externalizadas, a coletividade precisa acatar a necessidade do
outro como sua. O ponto facilitador deste processo é quando os
acolhidos começam a perceber sua identidade de grupo, passam a
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reconhecer as necessidades que são comuns entre eles, nas quais eles se
apoiam para suprir coletivamente. Até este momento, tende a reinar o
caos.
A experiência de Makarenko (2016) nos mostra que apenas o
trabalho associativo no qual os envolvidos são efetivamente os
cogestores pode ser a base concreta para este tipo de relação. Isto não é
possível no contexto do trabalho assalariado no bojo do Estado burguês,
devido à base alienada/estranhada do trabalho, mas isto não isenta a
equipe engajada nas práticas emancipatórias de buscar as alternativas
que melhor socializem as riquezas material e espiritual, bem como o
poder político das decisões internas. A forma de gestão do trabalho no
SAICA é o próximo tópico de análise.

5.2.2.

A gestão do trabalho no SAICA

Se, conforme Mészáros (2016), as relações não estranhadas
pressupõem que a necessidade de cada qual exista para os outros e viceversa, torna-se pré-requisito que a vida coletiva seja gerida de forma tal
que todos possam expor suas necessidades que serão a base para a
tomada de decisão coletiva. Ou seja, apenas o associativismo com
plenas relações democráticas de cogestão podem criar este contexto.
Assim, o modelo de gestão institucional que melhor conduz o
processo de desenvolvimento da criança e do adolescente – em
conformidade com suas genuínas necessidades – é o de cogestão,
pautado no envolvimento da equipe com os acolhidos. Somente assim,
torna-se possível chegar às suas genuínas necessidades e desenvolver as
correspondentes capacidades.
Makarenko (2016) e sua equipe conseguiram constituir um
sistema muito interessante de autogestão, partindo de condições de
trabalho paupérrimas (pela descrição, mais precárias que o SAICA
“Novo Amanhecer”), em plena revolução socialista, na pouco
desenvolvida Ucrânia (à época, parte da URSS). Isto trouxe a exigência
dos colonos se envolverem nas tarefas de constituição e manutenção da
colônia. Pautadas na divisão dos colonos por destacamentos70, foram
70

Makarenko (2016) nos explica que se apropriou da organização militar os
destacamentos para organizar com rigorosa disciplina o trabalho no interior da
colônia. Cumpre aqui ressaltar o papel histórico diametralmente oposto que
assumiu o exército Vermelho na Revolução Russa das forças armadas brasileiras
que desde sempre esteve de costas às necessidades dos trabalhadores, sempre fiel
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feitas diversas experiências de organização do trabalho coletivo, até que
alcançar o modelo que o autor considerou “definitivamente elaborado”.
Cada colono conhecia seu destacamento permanente, seu chefe,
seu lugar nas oficinas, seu posto no dormitório e no refeitório. O
destacamento permanente era a coletividade primária do colono e seu
chefe deveria ser obrigatoriamente membro do soviete dos chefes. Havia
também destacamentos mistos que eram criados temporariamente para
alguma tarefa específica que, com sua conclusão, era extinto e os
membros retornavam ao seu destacamento original. Mesmo quando o
destacamento misto era composto por apenas dois colonos, um deles era
declarado chefe e tinha assento no soviete dos chefes, respondendo pelo
trabalho, constituindo senso de responsabilidade, criando condições de
ser avaliado e cobrado pela coletividade.
Na primeira colônia havia os dois primeiros destacamentos. No
novo dormitório encontravam-se os destacamentos 3 e 4 com seus
próprios chefes. Havia ainda um quinto destacamento composto por
garotas sob o comando de Nastia Nochevnala.
Os destacamentos menos numerosos eram distribuídos entre as
oficinas: sempre 1 sapateiro, 6 ferreiros, 2 cuidavam dos cavalos, 10 no
chiqueiro. A princípio, era Makarenko quem designava os chefes. Mas
passaram a ser cada vez mais constantes as reuniões entre os chefes e,
então, passou-se a eleger os chefes para compor o que os colonos deram
o nome de “Soviete dos chefes”, onde eram elaboradas as mais
importantes decisões sobre a colônia que deveriam ser apreciadas e
votadas pelo coletivo em assembleias. Construir chefes que levavam a
sério suas responsabilidades não foi algo fácil e havia uma regra
elementar: os chefes eram proibidos de ter qualquer tipo de privilégio. A
eleição dos chefes era feita por meio de discussões minuciosas.
O fato de haver chefes não significa que havia hierarquia entre
eles. O que existe é uma linha de comando na organização do trabalho
aos interesses das elites brasileiras, por mais absurdas que sejam suas medidas. A
necessidade de disciplina militar na organização do trabalho atribuímos ao baixo
grau de desenvolvimento das forças produtivas da ex-URSS. Com seu próprio
trabalho na terra contando com quase nenhuma tecnologia, os colonos retiravam da
terra seu sustento. Neste contexto, os destacamentos, tal como o exército, contam
com rigorosas regras estabelecidas pelos próprios colonos e por eles
implementadas, a existência de chefes, linhas de comando para concatenar os
trabalhos coletivamente pactuados, etc. Cabe ressaltar também que, embora fosse
de responsabilidade dos colonos o trabalho produtivo, a eles era reservado tempo
para os estudos, tanto assim que muitos chegaram à universidade.
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na colônia, mas as posições de chefia são estabelecidas pela autoridade
moral conquistada junto à coletividade. Isto fica explícito neste trecho,
quando Makarenko (2016) fala de Mitka Zheveli:
[...] Mitka tinha quinze anos. Há muito tempo se
sobressaía entre os pequenos, passou pela difícil
prova de chefia do destacamento misto, há mais
de um ano era komsomol71, e nos últimos tempos
havia sido promovido merecidamente a
responsável chefe pelo nono destacamento. Mitka
era representante de uma nova formação de
gorkianos: aos quinze anos possuía grande
experiência administrativa, corpo flexível, e a
habilidade
de
um
bom
organizador,
contaminando-se, ao mesmo tempo, dos hábitos
da
experiente
geração
adulta
[...]
(MAKARENKO, 2016, p. 199, tradução nossa).

Apesar da existência dos chefes que muitas vezes debatiam com
antecedência as questões referentes aos rumos da colônia, essas decisões
só seriam tomadas após aprovação em assembleias nas quais todos
tinham o mesmo poder de fala e voto. Todas as questões da colônia
passavam por elas: as regras de convivência, implementação das regras
e os castigos aos infratores, a distribuição de tarefas, a avaliação delas,
etc. A existência destes chefes revela a autoridade moral que certos
colonos alcançavam perante os demais que confiavam a eles algumas
tarefas, sem que sua autoridade fosse inquestionável: a qualquer hora os
chefes dos destacamentos poderiam ser destituídos.
Esta organização foi capaz de despertar em cada um o
engajamento com os resultados da colônia, cada qual assumiu sua
responsabilidade, desenvolveu diversas capacidades e se enriqueceu
objetiva e subjetivamente. Isso só foi possível dessa maneira porque foi
um processo que se deu no decorrer da revolução socialista que tinha
por objetivo socializar os meios de produção e constituir o trabalho
associativo como nova base econômica.
Numa relação assalariada no bojo da burocracia do Estado
burguês, tais relações são estruturalmente inviáveis: existe uma
hierarquia estabelecida macrossocialmente para manter a linha de
comando a serviço sob as determinações das personificações do capital.
Os chefes quase nunca o são por autoridade moral, porque estão lá por
seus compromissos políticos com os interesses das elites e, no geral,
71
Esta era a organização da juventude comunista dos bolcheviques na Revolução
Russa.
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fazem questão do pleno usufruto de todos os privilégios que seu cargo
possa oferecer.
Além da hierarquia dentro do SAICA, há aquela estabelecida no
conjunto da sociedade. Enquanto os colonos de Gorki se apropriavam
como cogestores das terras, das plantações, dos chiqueiros, dos
galinheiros, da marcenaria, etc. e, com isso, produziam para seu
consumo direto e para a comercialização, de modo a estabelecer como
atividade construtiva o trabalho que enriquece diretamente a vida
material e espiritual tanto de si quanto da comunidade ao seu redor; no
SAICA “Novo Amanhecer”, as possibilidades de trabalho dos acolhidos
se dão por meio da mercantilização de suas precárias forças de trabalho,
redundando em rebaixamento tanto de si mesmos, quanto da sociedade.
Sendo os filhos mais espoliados da classe trabalhadora, têm por
perspectiva as atividades mais precárias: trabalho formal em fast food
em shopping, caixa e empacotador de supermercados, enfim, atividades
de rebaixado salários, jornadas de trabalho extenuantes, que não
requerem o desenvolvimento de grandes habilidades espirituais e
nenhuma perspectiva de progresso material; ou, o mais comum, a
informalidade do crime organizado e da prostituição. Estas relações de
trabalho proporcionam vivências de natureza oposta às necessidades de
ressignificação das vivências pretéritas.
Ao contrário. A mercantilização do sexo das mulheres na
prostituição em relações de trabalho totalmente desprotegidas
legalmente, tende a aprofundar a alienação da mulher em relação a seu
corpo e a sua identidade histórica de mulher. Seu sexo coisificado como
mercadoria não será seu porque passa a ser de posse do dinheiro. Ela se
deitará com quem pagar, fará o que lhe for demandado, receberá o que
lhe pagarem (quando pagarem!), estará sujeita a violências físicas, à
exploração de agenciadores, etc. Tudo se torna invisível pelo moralismo
com que a sociedade trata esta questão.
Quando a necessidade obriga mulheres a desenvolverem a
capacidade de se deixarem ser tocadas em seu corpo por dinheiro, bem
como quando as obriga a utilizar do seu corpo para estimular o do outro
pela necessidade do ter, não a vontade do ser, seus sentidos e a
autoconsciência de seu corpo são deformados e rebaixados pelo fetiche
do ter.
A venda dos músculos e braços dos adolescentes no narcotráfico
também afasta o adolescente de sua autêntica personalidade ao
colocarem em risco sua existência física em nome da venda do
enriquecimento de meia dúzia de burgueses – com a venda de drogas e
armas numa relação em que o adolescente precisa aprender a matar, caso

352
não queira morrer. Em ambos os casos, não se chega à atividade
construtiva e enriquecedora do espírito humano porque são tipos de
trabalho ligados à destruição numa relação de trabalho
alienada/estranhada que também perpassa o trabalho do trabalhador do
fast food, do caixa de supermercado e do executor do SAICA
(guardadas as suas particularidades).
Sabemos que a estrutura concreta de alienação/estranhamento do
trabalho assalariado não cria o melhor contexto para a suspensão dos
estranhamentos porque não oportuniza a vivência do gênero humano
para si, mas isso não significa dizer que estamos fadadas a de forma
alguma vincularmos nossas ações com a esfera humano-genérica.
Conforme salienta Lukács (2013), o enfrentamento do estranhamento se
dá no cotidiano.
A relação assalariada da equipe que constitui o SAICA no bojo
do Estado burguês (ou como seu representante indireto, como no caso
das ONGs) nos leva à execução deste serviço a partir de relações de
trabalho alienadas/estranhadas que estruturalmente colocam as
necessidades artificiais do capital no centro das relações no lugar das
genuínas necessidades humanas e deforma a constituição dos sentidos
humanos sem seu rebaixamento pelo sentido do ter.
Caso os profissionais limitem-se à esfera individual da sua
autossatisfação pelas relações mercantis, seu trabalho será um meio de
vida e os acolhidos, um meio para obter salário, nada mais que isso.
Nesse nível de consciência, medidas autoritárias surgem como fruto de
uma reposta imediatista e pouco refletida que podem surtir efeitos
imediatos de controle dos comportamentos, mas este controle tem o
poder de conter por algum tempo o que é considerado por
“comportamento antissocial”.
O trabalho que vislumbre a emancipação humana precisa, de
forma crítica à sociabilidade burguesa, trazer à tona as genuínas
necessidades humanas dos acolhidos levando em conta as da equipe,
vislumbrando elevar as capacidades de cada qual conforme as
necessidades humanas que se quer suprir.
Já indicamos que para que o SAICA se constitua, enquanto
serviço substitutivo dos cuidados familiares, como um lugar de
existência, é preciso que ele oportunize aos acolhidos a existência na sua
inteireza, com todas as suas necessidades. Isso requer que o profissional
lute contra seus estranhamentos para que as necessidades dos acolhidos
possam existir em si, para que ele contribua para existir nos demais que
dão vida ao SAICA. É preciso que o ambiente do SAICA permita uma
democracia interna na qual todos tenham voz e possam em igual medida
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colocar suas necessidades a serem consideradas pela coletividade e a
coletividade atuar buscando sanar e respeitar as necessidades de cada
um. Isso significa que a gestão do SAICA precisa se pautar no projeto
de constituição de uma autêntica vida comunitária.
Makarenko (2016) afirma que na colônia foi preciso criar um
estilo de vida próprio, com seus próprios hábitos. Afirma ele que a
teoria pedagógica tem desdenhado sempre o terreno do estilo, do tom e,
no entanto, este é o setor mais essencial e importante da educação
coletiva. Para ele, o estilo é a coisa mais delicada: há que cuidar dele,
observá-lo cotidianamente. O estilo se cria muito lentamente, porque é
inconcebível uma acumulação de tradições, de princípios e hábitos
aceitos, não mais pela consciência pura, mas pelo inconsciente.
Este estilo foi construído pela e para a coletividade. O hábito das
constantes reuniões do soviete de chefes e as frequentes assembleias
onde tudo era avaliado, discutido e deliberado permitiu que todos se
reconhecessem e se engajassem na constituição desta maneira de se
viver a vida coletiva. Esta dinâmica é evidenciada quando Makarenko
conta como foi o processo de fusão entre as colônias Gorki e Kuriazh72.
Um destacamento misto de vanguarda foi enviado para traçar um plano
de trabalho que foi minuciosamente constituído com base em meses de
observação.
A ideia de Makarenko (2016) era a de que estes colonos fossem
antes de toda a colônia Gorki e constituíssem um plano de trabalho para
que, quando os gorkianos chegassem, fosse implementado de modo que
a coesão dos gorkianos ao estilo de ser da colônia Gorki amoldasse os
colonos de Kuriazh. Assim, o destacamento misto de vanguarda
constituiu o plano de trabalho que eles denominaram de “declaração”
que foi posta em discussão e votação, conforme narra o autor:
Até aquele instante a declaração era um
documento secreto, muito embora várias pessoas
tenham trabalhado em sua formulação: o
documento havia sido discutido diversas vezes na
reunião dos membros do destacamento de
vanguarda e durante minha viagem à colônia
Gorki, foi discutido com Kóval e o Komsomol.
Zhorka pronunciou breves palavras introdutórias:

72

Diante do êxito da colônia Gorki, Makarenko (2016) recebe convite do governo da
ex-URSS de unificar a colônia Gorki com a Kuriazh. Os colonos de Gorki aceitam
a tarefa e primeiro é enviado um destacamento misto para pensar a fusão entre as
colônias. Aqui estamos narrando a chegada dos colonos de Gorki a Kuriazh.
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- Camaradas colonos! Sejamos sinceros: qualquer
um sabe por onde começar. Agora vocês não são
nem trabalhadores, nem komsomoles, nem o
diabo que seja. Tudo está sujo e devemos
enxergar a realidade: vocês são a base alimentar
de percevejos, piolhos, baratas, pulgas e demais
parasitas.
- Acaso somos culpados? – pergunta alguém.
- Claro que sim! – respondeu imediatamente
Zhorka. Vocês são todos culpados, em todos os
terrenos. Que direito vocês têm de seres uns
parasitas, desocupados e desvalidos? Não têm
nenhum direito! Ao mesmo tempo, maldita
sociedade, que direito tem o homem de viver entre
esta porcaria? Nós lavamos os porcos todas as
semanas com sabão, precisam ver. E vocês acham
que algum dos porcos não gosta de tomar banho e
diz: ‘vá pro inferno com este sabão’? Nada disso!
Nos saúdam e dizem obrigado.
- Mas não nos dão sabão! – responde alguém.
- E quem deve lhe dar? Aqui você é o dono. Você
mesmo precisa saber o que deve ser feito e como.
- Na colônia de vocês, quem é o dono? Talvez
Makarenko? – pergunta um colono na multidão.
- Não diga besteira! Confiamos nele por ser nosso
amigo e atuamos juntos. E quem fez esta
pergunta é um tonto. Mas não se preocupem, pois
ensinaremos inclusive a tontos como estes que
não sabem mais que olhar ao redor e perguntar
quem é o dono. No país soviético, o dono é o
proletário e o trabalhador. Vocês comem à custa
do Estado e possuem a mesma consciência
política de um galo (MAKARENKO, 2016, p.
272, tradução nossa).

Então a declaração é lida constando as regras de convivência,
estabelecendo a rotina e toda divisão de tarefas. Makarenko (2016)
elogia a declaração:
Os
komsomoles
tinham
constituído
admiravelmente os novos destacamentos. O gênio
de Zhorka,Górkovski e Zheveli khes permitiu
distribuir os kuriazhanos nos destacamentos com
muita exatidão, tendo em vista os vínculos de
amizade, os abismos de ódio, os caráteres, os
gostos, as tendências e etc. não por acaso o
destacamento misto de vanguarda percorreu por
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duas
semanas
todos
os
dormitórios
(MAKARENKO, 2016, p. 273, tradução nossa).

Na assembleia, a declaração foi aprovada sem ressalvas, por
aclamação.
Esta narrativa de Makarenko (2016) deixa claro o processo
coletivo de constituição de uma autêntica vida comunitária em que não
há equipe de forma centralizadora, mas os colonos eleitos
democraticamente como chefes que discutiam e constituíam as
propostas de condução da coletividade, e esta discutia e aprovava as
proposições em condições de igualdade nas assembleias.
Este processo de tornou possível porque se tratava de um
conjunto de adolescentes inseridos num contexto de socialização dos
meios de produção, no qual eles poderiam se fixar naquelas terras,
produzir para enriquecer suas vidas por meio do trabalho associativo,
em cogestão.
Na contramão, no aparato burocrático estatal, parte da cisão do
poder: está nas mãos da equipe técnica (as decisões de caráter técnico) e
está nas mãos das personificações do capital (a gestão dos recursos); aos
acolhidos cabe o papel de objeto da intervenção. De fato, quem
institucionalmente responde pelas compras é a coordenação e a equipe
técnica possui conhecimentos adquiridos por sua formação especializada
para ler as necessidades e propor respostas. Porém, suas decisões se
referem à vida e às necessidades dos acolhidos e apenas sua participação
pode garantir que estas sejam contempladas. Quando a forma de gestão
não permite que os sujeitos representem seus interesses, estes serão
manifestos de alguma outra forma não institucionalizada, como indica a
fala abaixo:
[...] Era noite e a Ana [cuidadora] tinha nos
convidado com a dona Sandra [coordenação], Jair
[cuidaror] falou com dona Sandra [coordenação]
que estávamos falando só com Ana [cuidadora],
ignorando ele, que tudo que nós queria era Ana
[cuidadora] Ele ficou com ciúme e falou com
dona Sandra [coordenação]. Dona Sandra não
deixou. Quando soubemos que foi Jair [cuidador],
eu e Fernanda [adolescente acolhida] saímos,
fomos para a casa da Ana [cuidadora]. No outro
dia, Ana nos deixou na metade [do caminho]. Ela
deixou nós na sorveteria. E nós chegamos. Aí por
causa de Jair [cuidador] levamos punição.
Tivemos que limpar o quintal todo, que ela
pensou que nós saímos para a balada. Chegou no
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outro dia piorou mais ainda. Nós ignoramos Jair
[cuidador] mais ainda. Não falamos com ele e
não olhamos para a cara dele. Até hoje eu não falo
com ele. Ele está lá no abrigo aqui perto. Esses
dias fui lá e peguei e não dei bola para Jair
[cuidador] pela palhaçada que ele foi fazer
(SECAJ, 2014, p. 38).

Nesta fala fica claro que havia questões de convivência que
estavam latentes (o cuidador Jair estava sendo ignorado pelos acolhidos
por algum motivo), mas sem abordagem e condução da equipe. A
relação mal resolvida respingou em outra situação: o convite que uma
das cuidadoras fez para as acolhidas irem à sua casa. A coordenadora,
centralizadora das decisões, sem conversar com os acolhidos, decidiu
proibi-las de sair e as acolhidas protestaram intensificando a estratégia
de ignorar o cuidador com quem estavam descontentes. Estas tensões,
próprias do convívio, só podem ser apreendidas se for constituída uma
forma mais democrática possível de gerir as relações do serviço.
Para tanto, não existe um modelo pronto. É preciso que a equipe e
os acolhidos constituam o permanente exercício de constituir o jeito de
ser coletivo de forma pensada pelo coletivo. Assim, as regras de
convivência não podem ser imposições de cima para baixo. Precisam ser
um compromisso constituído e pactuado coletivamente, conforme foi
feito na colônia Gorki. Apenas assim elas fazem sentido e podem se
tornar hábitos. Makarenko descreve uma cena que deixa claro este
processo de naturalização da regra constituída pela coletividade.
Quando os colonos de Gorki chegaram à colônia Kuriazh, passou
a haver um processo de coeducação entre os colonos, no qual os
gorkianos iam instituindo suas regras e seu jeito de ser sobre os
kuriazhianos:
- Deixe-o Kóstia! Uma coisa é acabar com a
sujeira, outra é com a ordem. Você que já rodou o
mundo sabe perfeitamente e não esquecemos que
todos precisam conhecer nossas regras, senão
depois dirão: ‘Não sabíamos! Como poderíamos
saber?’.
- Que regra?
- A regra acerca dos que cospem – repetem em
coro.
Lapót dirigiu com as mãos e os demais chefes,
sorridentes, declamaram em coro:
- Uma vez cuspirás, três dias esfregarás.
Os meninos de Kuriazh que seguiam atentamente
às deliberações do Soviete de Chefes, lançaram
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uma exclamação de surpresa e taparam a boca
com a mão [...] (MAKARENKO, 2016, p. 282,
tradução nossa).

Não basta, portanto, que individualmente a equipe prime por
identificar as demandas e atendê-las mantendo os acolhidos como objeto
das decisões e ações porque a vida no SAICA é, irremediavelmente,
uma vida coletiva em que os acolhidos e a equipe são interdependentes.
Por exemplo, se o adolescente traficante não perceber e tomar
para si a necessidade do outro de lidar com seu uso abusivo, então, por
mais que se instituam regras proibitivas, ele vai vender droga a este e
colocará abaixo qualquer possibilidade de lidar com a dependência
química no contexto do SAICA. Por outro lado, se ele considerar esta
questão e se engajar com solidariedade, então ainda que ele prossiga
vendendo droga, não o fará para os acolhidos do SAICA. A adesão da
coletividade à questão de cada um e a adesão de cada um aos processos
coletivos é fundamental no SAICA porque nele há uma esfera coletiva.
Por isso, o consenso e o engajamento coletivo são essenciais para
constituir a forma de funcionamento, as regras de convivência, a divisão
de trabalhos, enfim, o Plano Político Pedagógico não pode ser um mero
documento burocrático; ele precisa ser fruto de processos políticopedagógicos de consensos que advêm da coletividade para normatizar a
própria coletividade e que expressa no âmbito burocrático o modo de ser
que concretamente está se constituindo conscientemente.
Enquanto projeto, carrega os princípios que precisam conduzir a
ação cotidiana dos profissionais. Não basta que a equipe escreva no
documento que o SAICA é regido pela mais plena democracia interna,
se em todas as decisões os acolhidos forem os objetos da ação
profissional. É preciso que eles sejam sujeitos e construam em conjunto
com os trabalhadores do SAICA as formas de ser almejadas que
orientem as práticas do dia a dia.
Se a gestão coletiva não constituir uma dinâmica que consiga
abrir espaço para que as diversas necessidades se tornem visíveis e
debatidas, que consiga engajar todos ativamente na constituição de um
SAICA, o qual prime pelo exercício de lutar contra os estranhamentos e
dirimir os conflitos individuais e coletivos a partir das necessidades de
cada um, compatibilizadas na vida coletiva. Então, os esforços
empreendidos pela equipe terão resultados limitados e os acolhidos
boicotarão a equipe sempre que julgarem necessário.
Decidimos sobre questões elementares dos acolhidos: temos o
direito de, acima de sua vontade, sugerir ao juizado manter ou retirar sua
guarda dos pais, internar em clínicas, mudar de escola, etc. Para que se
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possa tomar estas decisões, é primordial que o acolhido participe, esta é
a única forma de garantir que suas necessidades sejam contempladas.
Lukács (2013) nos chama a atenção para o fato de que o
enfrentamento dos estranhamentos requer a mais plena relação
democrática para que se possa lidar genuinamente com as causas das
questões enfrentadas pelos indivíduos, para além da manipulação
própria da fase imperialista do capital (no qual constatamos que a
depressão advém de relações desrealizantes, mas lidamos com
antidepressivos; que a violência é fruto da desigualdade, mas lidamos
com ela com mais violência, etc.) que apenas repõem os estranhamentos
de forma aprofundada.
Quando o discurso hegemônico, em nome dos interesses
imperialistas, nos convence de que os jovens pobres da periferia são
bandidos perigosos que precisam ser punidos, descarregamos sobre eles
todos nossos medos e aflições, enquanto toda raiva pelas violências por
ele sofrida será aprofundada e fundamentará a organização da
institucionalidade estatal proposta pelos interesses imperialistas na
América Latina (a desconstrução dos aparatos de proteção social para
sua militarização).
Contrapondo à manipulação burguesa, para oportunizar
experiências e reflexões que favoreçam o processo de enfrentamento aos
estranhamentos no interior das políticas sociais, faz-se necessário, ao
contrário, redesenhar a forma como os serviços e benefícios de proteção
social são propostos e executados a partir dos interesses dos acolhidos, o
que significa organizar uma institucionalidade que permita maior
controle por parte da classe trabalhadora.
O compromisso com este projeto foi pactuado pela profissão no
código de ética da assistente social, no seu 3º e 4º princípio que
estabelece como dever da profissional promover a “Ampliação e
consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda
sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das
classes trabalhadoras”; e a “Defesa do aprofundamento da democracia,
enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente
produzida” (CFESS, 1993).
Tais princípios nos impelem à luta por serviços públicos,
gratuitos e executados diretamente pelo poder estatal. Quando são
executados por ONGs, interesses privados entrecortam sua execução;
pior ainda com as terceirizações junto ao setor privado, através das quais
se precarizam as condições de trabalho dos executores para a extração
de mais-valia pelo empresário que intermedeia a execução do serviço.
Estas medidas tolhem as condições de trabalho e a autonomia das
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equipes na medida em que é tomado pelos interesses burgueses de lucro.
Os serviços ficam mais caros e ineficientes.
Equipes concursadas, valorizadas em seu trabalho por bons
salários e plano de carreira que incentivam sua permanente capacitação
na área de atuação, vislumbrando que as pessoas permaneçam e se
especializem em suas funções, são pressupostos para o estímulo do
trabalhador quanto ao compromisso com seu trabalho e para garantir a
permanência dos profissionais na equipe. Winiccott (1999) nos chama a
atenção para os prejuízos da rotatividade da equipe73.
Todavia, a garantia de boa remuneração não é suficiente. É
preciso que os trabalhadores da execução do serviço saiam do plano
individual da autossatisfação e conectem seus trabalhos a esferas mais
amplas a partir ações subsidiadas por consciências vinculadas ao gênero
humano. É preciso que quem execute o serviço não perca de vista a
importância social de seu trabalho. Nada melhor (em serviços públicos)
que o público usuário (a que se destinam) vote e interfira na gestão
orçamentária, na constituição e manutenção das equipes, na forma como
se estruturam os processos de trabalho que materializam os
atendimentos. “Os equipamentos e serviços sociais propostos e geridos
pela comunidade usuária, como alternativa possível, exigem uma nova
flexibilidade das políticas sociais. Somente assim, a prática social pode
se permitir voos mais criativos e expressivos” (CARVALHO, 2011, p.
58).
Quando a criança ou adolescente participa da decisão sobre a
escola que se matriculará, sobre as atividades que irá fazer, sobre como
dirimir os conflitos entre os acolhidos, etc., torna-se mais possível que
tome as decisões mais próximas à satisfação de suas necessidades. Se a
superação dos estranhamentos se pauta em condições de sanar as
genuínas necessidades humanas (e o desenvolvimento de capacidades
humanas condizentes), precisamos nos atentar para a conexão “se...
então...” que constitui sua essencialidade (LUKÁCS, 2013). Por
exemplo: se o adolescente tem interesse em pintar, então ele precisa ser
73

Winiccott (1999) critica a rotatividade porque dificulta o estabelecimento e
aprofundamento de vínculos. Ele defende que o ideal é o regime de casais que
assumem turnos e que estes acompanhem o mesmo grupo de acolhidos até o fim da
idade escolar. Nós também criticamos a rotatividade e o modelo de contratação dos
cuidadores proposto pela NOB/RH. No SAICA “Novo Amanhecer” havia turnos
de profissionais revezados em turnos de 12 horas e descanso de 36 horas, de modo
que havia 4 duplas que se revezavam. Este longo interstício entre um plantão e
outro prejudicava a continuidade do atendimento e dificultava a construção de
momentos coletivos em que todos estivessem presentes.
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matriculado na aula de pintura. Se ele oferece resistência em relação ao
psicólogo que o CAPS lhe designou, então o psicólogo precisa ser
trocado, etc.
Esta relação opera com certo automatismo na natureza (se o
animal tem fome, então ele caça), enquanto no ser social só consegue se
impor ao provocar decisões alternativas. Os pores teleológicos colocam
constantemente em andamento as cadeias causais que se impõem como
necessidades análogas às dos processos da natureza, pois cada vez que
estes nexos causais se colocam em contato com as atividades humanosociais, a decisão alternativa, a necessidade sob pena de ruína tem sua
razão de ser, desencadeando em toda parte cadeias causais.
Estabelecer a genuína conexão entre “se... então...” era
estruturalmente viável no contexto da colônia de Makarenko (2016),
pois a revolução socialista tinha por objetivo atacar as causas das
mazelas humanas e os colonos eram os donos dos meios de produção e
tinham condições de direcionar seus esforços coletivos para sanar as
necessidades de todos e de cada um. No SAICA “Novo Amanhecer”, no
contexto urbano do capitalismo dependente, tais questões se tornam
mais complexas.
Primeiro porque, sob os determinantes do capital, as políticas
sociais não podem ir às verdadeiras causas das refrações da “questão
social”. Isso não anula, porém, diferenças qualitativas que o
compromisso político com a emancipação humana pode empreender na
forma de lidar com as necessidades e a relação “se... então...”.
Por mais, por exemplo, que a superação do patriarcado dependa
da superação da propriedade privada, é possível ampliar a autonomia
das acolhidas sobre seu corpo, caso a equipe desnaturalize e enfrente nas
relações internas ao SAICA a submissão da mulher ao homem, divida as
tarefas prezando pela desconstrução da divisão sexual do trabalho, etc.
Essas medidas proporcionam às meninas acolhidas um arsenal de
vivências para enfrentar as expressões do patriarcado nas relações para
fora do SAICA.
Outra questão a se considerar é que no SAICA existe
estruturalmente a cisão das necessidades das pessoas nele envolvidas, o
que não acontecia na experiência de Makarenko (2016) e sua equipe.
Estes viviam na colônia (Makarenko passou 8 anos com eles) e a maior
parte dos adolescentes não tinham por perspectiva retornar ao seio de
suas famílias: a colônia era sua nova esfera de socialização, produção e
consumo. Por viverem, produzirem e consumirem juntos, havia
condição concreta da necessidade de cada qual ser compatibilizada à
vida comunitária.
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Já no SAICA, os trabalhadores vivem em suas casas com suas
famílias (esfera onde consomem privadamente e sanam suas
necessidades materiais) e têm o SAICA como espaço onde vendem sua
força de trabalho por algumas horas no dia (um meio de vida). Além
disso, cada acolhido possui sua família com quem mantém identidade e
pretende retornar. Por mais que seja o SAICA que lhe dê o que comer,
suas necessidades são ainda as necessidades de sua família (exceto
aqueles que não têm perspectiva de reinserção familiar).
Há, também, o interesse dos diretores, coordenadores e demais
cargos comissionados que representam historicamente o papel de
personificação do capital. Por mais que estes possam ser sensíveis às
questões dos acolhidos, eles, em última instância, representam os
interesses do capital, e pelos seus cargos são impelidos a justificar com
argumentos falaciosos os cortes de recursos, as terceirizações, etc. Isso
provoca uma severa cisão entre as necessidades das pessoas envolvidas
na execução do SAICA e perpassa as necessidades artificiais do capital
às genuínas necessidades humanas.
Esta é a base do trabalho estranhado que, pela mediação do
dinheiro, submete as necessidades genuinamente humanas sob a
determinação das necessidades artificiais do capital, constituindo a base
da autoconsciência alienada que, por sua vez, implica sua extrapolação:
um reflexo verdadeiro da autoalienação, ainda que verdadeira, não é a
autoconsciência emancipada, mas a verdadeira autoconsciência de um
ser em estado de alienação/estranhamento – a negação da negação
(MÉSZÁROS, 2016).
Ainda que não seja plenamente possível perceber e colocar as
necessidades genuínas dos acolhidos no centro das relações do SAICA,
há que se fazer o contínuo esforço de transposição da individualidade e
das artificialidades das necessidades do capital para se aproximar delas:
é mais cômodo ao cuidador se trancar em sua sala e deixar que os
acolhidos façam o que quiserem do que se propor a estar em interação
com eles, sugerindo brincadeiras, atividades, supervisionando o
cumprimento das atividades de cada um, etc.
Em ambos os casos, o cuidador terá seu salário no fim do mês,
mas no primeiro caso ele centra suas ações em sua autossatisfação isenta
de vínculos e responsabilidades sobre os acolhidos, estabelecendo
relação utilitária junto a eles como meio de vida; já a segunda opção
expressa envolvimento com as crianças e adolescentes e se pauta na
escolha vinculada à esfera humano-genérica, considerando os efeitos de
sua ação no outro. A diferença é o compromisso ético-político que
fundamenta a escolha entre tais opções.
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Assim, a competência técnica vinculada ao compromisso político
emancipatório evidencia a necessidade de se substituir o velho arsenal
de competências técnicas que expressavam um compromisso político
conservador por um novo conjunto de técnicas e metodologias
radicalmente novas e qualitativamente diferentes, que expressem o
compromisso político emancipatório (NOSELLA, 2005).
O compromisso ético-político com a emancipação humana não
pode ser constituído exclusivamente por formação acadêmica ou
capacitações. É um posicionamento pessoal diante dos conflitos sociais
e expressa uma concepção de ser humano, mundo e sociedade, sendo
uma das características centrais da personalidade humana. Por isso, é
preciso cuidado na seleção dos profissionais.
Makarenko (2016) considera que o primeiro objeto de sua
atividade pedagógica na colônia Gorki foi encontrar os educadores que
trabalhariam com ele, pois deveriam ter as mesmas convicções, além de
ser difícil atrair pedagogos para o trabalho com jovens infratores –
“ninguém queria se dedicar à educação do homem novo em nosso
bosque, porque todo mundo temia trapaças e ninguém confiava no êxito
final de nossa tarefa.” (MAKARENKO, 2016, p. 04, tradução nossa).
Ao final de alguns meses de seleção, conseguiu duas pedagogas para
compor sua equipe: Ekaterina Grigórievna (uma mulher já madura) e
Lídia Petrovna, que serão sua equipe pelos 8 anos em que esteve à frente
das colônias Gorki e Kuriazh.
Winiccott (2002) também chama a atenção para a importância da
seleção de pessoas adequadas para esse trabalho que, para ele, tem
maior peso que sua capacitação. Para o autor, é pré-requisito que a
pessoa tenha capacidade para assimilar experiências (em termos
marxistas, sem estranhamentos) e lidar de modo autêntico e espontâneo
com os acontecimentos e relações. Um cuidador que se escandalize com
o fato de um adolescente traficar ou se prostituir não conseguirá se
envolver com sua vida e prezar suas necessidades. Somente aqueles que
são suficientemente confiantes para serem eles mesmos e para agirem de
modo natural podem atuar coerentemente todos os dias.
Ele também considera importante que as pessoas tenham alguma
habilidade especial, como música, pintura, cerâmica, etc. O que faz
sentido se levarmos em conta a importância do brincar e do lúdico no
desenvolvimento infantil. Sobretudo, o autor ressalta que é fundamental
que os profissionais gostem sinceramente de crianças, pois só isso os
fará superar os altos e baixos da vida de um alojamento (característica
que faz parte da personalidade humana formada por toda sua vivência,
não sendo possível ser ensinada por cursos e capacitações).
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As possibilidades que se encontram na burocracia burguesa de
fazer a seleção de pessoas são muito limitadas, pois é praticamente
cartorial: aquele que apresentar todos os documentos e assinalar as
respostas certas de uma prova fria e sem vida faz mais pontos e fica
melhor colocado. Ainda que se atribua pontos a anos de experiência, a
especializações, cursos e palestras sobre a infância, isso tudo se refere
apenas à formação formal. Não nos dá noção de como o profissional
assimilou tais vivências e as aplica no cotidiano de seu trabalho.
Conhecer a qualidade do trabalho de um profissional é algo que
no geral leva tempo de observação da prática e avaliação dos resultados
a partir da satisfação das necessidades humanas. Na colônia de
Makarenko (2016), sob cogestão, a permanência dos profissionais se
dava pelo reconhecimento da coletividade da autoridade técnica que o
trabalhador demonstrava nos resultados de seu trabalho. Vamos citar
dois exemplos.
Por um ano, quem organizava o trabalho dos colonos no campo
era Ekaterina Grigórievna, uma educadora que não dominava as técnicas
de produção agrícola. Por mais que todos estivessem se engajando no
trabalho, a baixa produtividade fazia com que se despendessem muitos
esforços para poucos resultados. Até que foi compor a equipe o
agrônomo Shere que, com seus conhecimentos, conseguiu tornar a
colônia muito mais produtiva e suas vidas muito mais ricas.
Makarenko (2016) narra que no dia seguinte em que começou a
trabalhar na colônia, Shere teve problemas com Antón, responsável
pelos cavalos, pois o adolescente julgou muito pesadas as tarefas a eles
estabelecidas. Shere convenceu de que pelo bem do desenvolvimento da
colônia, os cavalos também deveriam ter horários fixos de trabalho. Não
apenas com os cavalos, Shere irá impor formas profissionais de lidar
com toda a produção da colônia – a forma de lidar com as plantações e a
rotação de plantio, como lidar com o gado, a produção de porcos, etc.,
impondo rigorosa dinâmica de trabalho, com divisões precisas.
Em vários momentos Shere enfrentou o descontentamento dos
colonos acostumados com outras formas não profissionais de trabalho,
mas seu profundo conhecimento sobre agricultura e os bons resultados
de produtividade fazia seus argumentos prevalecerem e os colonos se
convencerem e engajarem no que era proposto.
Makarenko (2016) fala da autoridade conquistada por Shere
diante dos colonos:
A atitude dos colonos em relação à Shere era de
entusiasmo contido. Este entusiasmo em relação a
ele se expressava no reconhecimento tácito de sua
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autoridade, pelos seus conhecimentos e sua
“impermeabilidade a toda classe de sentimentos”
(MAKARENKO, 2016, p. 94, tradução nossa).

Na Ucrânia de baixo desenvolvimento das forças produtivas,
Makarenko (2016), o homem que se mostrava frio e racional,
desconsiderava a importância dos vínculos afetivos (muito embora em
diversas narrativas apareça a importância da afetividade nas relações
entre colonos e equipe). Para ele, a competência técnica demonstrada na
produtividade do trabalho era a questão primordial.
Neste contexto, para o autor, o trabalhador pode ser seco ao
extremo, exigente, passar a seu lado e não lhes ver, porém, se brilhar
pelo seu trabalho, por seus conhecimentos, então pode ficar tranquilo,
independente do campo em que manifesta suas capacidades, não será
traído.
Ao contrário, os carinhosos, por mais amena que seja sua
conversação, por bondosos e afáveis que sejam, se seu trabalho for
acompanhado de revezes e desventuras, se não conhecer seu ofício, se
tudo o que empreende sai mal, jamais merecerá nada. O autor dá
exemplo de Artemio, um senhor que apareceu querendo trabalhar na
colônia dizendo ser excelente construtor de estufas e se gabando de mil
histórias. Ele ficou meses na colônia envolvido na construção de estufa
para um dos quartos. Alguns minutos após apresentar à colônia a estufa
que construíra, ela desmoronou. Artemio perdeu o respeito de todos e
dias depois foi mandado embora da colônia.
A necessidade de se ater ao resultado da produção material do
trabalho se deve ao fato da base econômica da colônia ser a agricultura,
sem nenhuma utilização de máquinas e pouquíssimo repasse de recursos
pelo Estado soviético. Além disso, esta é a prioridade atribuída por
Makarenko (2016), um homem (de perfil racional) adulto (já havia
concluído sua fase de desenvolvimento) responsável por tornar viáveis
as colônias.
O SAICA “Novo amanhecer” se situa no meio urbano de um país
de capitalismo dependente já maturado, com um mercado universalizado
no qual as fundamentais despesas do serviço são pagas pelo fundo
público do Estado e os adolescentes que trabalham, o fazem de forma
difusa no mercado de trabalho (formal e, sobretudo, informal), alheio ao
SAICA.
Neste contexto em que as condições de vida dos envolvidos são
garantidas pelo Estado, o fundamental das relações não é garantir a
dimensão do ter, mas a condução do processo de desenvolvimento da
criança e do adolescente, investindo no desenvolvimento de suas
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capacidades. Ao perguntar aos filhos da Família Silva o que mais os
marcou em suas vivências com o SAICA, Adriana foi quem se
prontificou a responder:
O que ficou marcado em mim foi o carinho que os
três me deram. [...] Posso considerar a Maria
[cuidadora] e a Teresa [cozinheira] como se
fosse mina mãe e Mário [cuidador] o meu pai.
Esse foi o carinho de bom que está até hoje dentro
de mim. O que ficou de ruim foi ver pela
expressão de Jair [cuidador], ver o que aconteceu
e foi capaz de não fazer nada. Esse é que ficou
ruim de dentro do abrigo; que quase nenhuma
guria do abrigo gostou também. Jair [cuidador]
deu carinho só para Paula [acolhida], por que
com Paula [acolhida] tinha que ser diferente e não
podia dar carinho para nós? (SECAJ, 2014, p. 38).

Na conjuntura do SAICA, evidente que é importante que a
cozinheira saiba fazer boas comidas; a assistente social e a psicóloga
elaborarem bons relatórios, conduzirem bem as reuniões; que a
coordenação mantenha as compras em dia, o armazenamento dos
produtos, que cuide dos horários da equipe; mas a questão fundamental
é a qualidade das relações na condução do processo de desenvolvimento
das funções psicológicas.
Por isso defendemos que o processo de seleção de pessoas para
trabalharem no SAICA precisa ter por parâmetro a existência de
habilidades que contribuam para a boa dinâmica do serviço, de modo
que haja uma harmonia construtiva nas relações.
Profissionais que disseminem intrigas, que tratem com
negligência as necessidades coletivas colocando acima delas os seus
interesses pessoais, que lidem com as situações com autoritarismo ou
violência, são incapazes de executar bom trabalho num serviço em que a
qualidade das relações é fundamental. Para o bem do serviço, essas
pessoas precisam ser eliminadas da equipe.
Era assim que Makarenko (2016) agia, conforme fica evidente na
situação do educador Rodímchik, um educador que se instalou na
colônia com seu núcleo familiar e colocava seus interesses privados
acima da coletividade. Narra Makarenko (2016) que ele se instalou na
colônia com sua família em uma casa recém-reparada. Sumiu três dias e
retornou da cidade com um carro cheio com seus pertences e uma vaca
que era de sua propriedade e pediu para os colonos a colocarem junto às
vacas da colônia sem consultar Shere.
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Logo em seguida, Rodímchik reclama que os colonos cuidam de
todas as vacas, menos da dele. Makarenko o adverte que a vaca dele é
sua propriedade privada beneficiando apenas à sua família e não faz
sentido que os colonos trabalhem por ele. Makarenko chamou Shere,
que decidiu expulsar a vaca do espaço comum com as outras vacas. Dias
depois a vaca sumiu, provavelmente vendida pelo seu dono.
Na outra semana, surge o conflito no conselho de chefes.
Vólojov, um dos colonos, indaga:
- Por que Rodímchik leva as batatas da horta da
colônia para sua casa? Nossa cozinha não tem
batatas porque ele as leva, quem o autorizou?
Os colonos apoiaram a Vólojov.
- Não se trata das batatas – disse Zadórov – Ele
tem família e podia ter nos pedido permissão. Mas
que falta nos faz este Rodímchik? Se passa o dia
inteiro em sua casa, quando não vai passear na
cidade. Os garotos vivem sujos, não os veem
nunca e vivem como selvagens. Até mesmo
quando se precisa dele e o procura, não o
encontramos: está sempre dormindo, almoçando,
ou não tem tempo e sempre temos que esperar.
Que proveito temos tido com ele?
- Não sabemos como devem trabalhar os
educadores- completou Taraniets – Quando o
colocamos de guarda, ele se apresenta com um
pau na mão e nem meia hora mais tarde diz:
“bom, tenho que resolver um assunto” ,
desaparece e duas horas mais tarde vem da cidade
com alguma coisa na bolsa.
[...]
Ao dia seguinte chamei Rodímchik. Chegou só ao
anoitecer e eu comecei a repreender-lhe, mas não
fiz mais que começar e fui interrompido por
Rodímchik indignado:
- Sei quem trabalha contra mim, tenta me dar
rasteira: é tudo obra desse alemão! E quando você
o apoia, mostra que tipo de homem que é! Veja o
que você me fez: para minha vaca negou palha,
tendo eu que vendê-la. Meus filhos carecem de
leite e tenho que trazê-lo da aldeia. Depois disso,
lhe pergunto: do que se alimenta Shere? Não, não
sabe. Pois ele tira o milho de dar para as vacas e
cozinha para ele e seu cachorro. Sim, o cachorro
se alimenta de graça e em segredo, valendo-se do
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fato de Shere ser o agrônomo e que vocês têm
confiança nele.
- Como você sabe disso?
- Oh! Jamais falaria sem provas. Não sou assim.
Olhe você...
-O que é isso? Perguntei surpreendido.
- Isto demonstrará tudo: são excrementos de
Shere. Excrementos, entende? Estive vigiando até
consegui-lo. Veja, milho puro. E você pensa que
Shere o compra? Claro que não compra. Ele
simplesmente rouba da dispensa.
Disse a Rodímchik:
- Sabe de uma coisa? Seria melhor que você
partisse da colônia (MAKARENKO, 2016, p.
106-107, tradução nossa).

Quem se utiliza do trabalho do SAICA exclusivamente como
meio de vida, sem envolvimento com o trabalho e as necessidades do
acolhido, não consegue estabelecer relações construtivas e positivas com
eles porque as despreza, e a criança e o adolescente sabem disso.
O contrário também é recíproco, quando sentem que o
profissional reconhece as necessidades e atua para saná-las, cada
acolhido que assim o sente irá confiar e se engajar no que a equipe quer
instituir. Esta é a base de confiança que torna possível a constituição de
cogestão (que requer também a mais plena socialização do poder
decisório) viabilizando experiências construtivas e emancipatórias no
espaço do SAICA. Quando a equipe consegue ofertar um espaço de
acolhida como espaço de existência, ele tende a fazer questão de estar
ali e se amoldar para isso.
Esta qualidade de relação entre a equipe e cuidadores na colônia
Gorki e Huriazh era alvo prioritário do trabalho dos educadores que, em
conjunto, cuidavam da qualidade da relação dos acolhidos nos
destacamentos, mas todos possuíam formação em pedagogia.
Makarenko (2016) reproduz intervenções dos pedagogos no cotidiano,
coordenando as atividades e conciliando os conflitos, como nos
momentos de assembleia.
Como exemplo de intervenção pedagógica capaz de conectar
individualidades e coletividade, não apenas referente à reeducação
interna dos colonos, mas também enquanto coletividade para o processo
macrossocial de emancipação humana, citamos a intervenção de
Ekaterina Grigórievna.
O tamanho êxito da colônia Gorki suscitou no governo soviético
o projeto de unificar a colônia Gorki com 300 colonos à colônia
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Kuriazh, com 400 colonos em decadência. A colônia Gorki decide que
Makarenko deve ir até a colônia Kuriazh para ver quais são as condições
da colônia e dos colonos para pensarem sobre a proposta.
Depois da péssima impressão que Makarenko (2016) teve da
colônia Kuriazh, retornou à colônia Gorki com péssimas notícias, certo
de que o soviete dos chefes iria negar a proposta. Ekaterina, no entanto,
pede a palavra:
[...] há diferença entre onde se pensa ir e aonde se
vai. Há um mês dizíamos: ‘exportaremos
manteiga aos ingleses’. Por favor, disse-me um
velho: ‘Como pode admitir isso? Trabalhar para
os ingleses parasitas?’ [...] quanto sua vaca terá
suado antes da sua manteiga chegar aos ingleses?
Teve que lhes dar pasto, tirar o esterco, lavar seus
traseiros, porque senão, os ingleses não quererão
nossa manteiga. Mas vocês, tontos, não pensaram
nisso. Que os ingleses comam pão seco! E agora
nos propõem o Kuriazh e vocês se colocam a
pensar. O que há para pensar? Somos gente
avançada e não vemos nossos trezentos Máximo
Gorki conosco. Antón Semiónovich nos contou o
que viu e vocês escutaram rindo, mas o que havia
de cômico? Como pode o poder soviético
consentir que na própria capital, em Járkov, ao
mesmo lado do governo, se crie 400 bandidos? E
o poder soviético lhes disse: ‘Venham meninos
trabalhar para que eles saiam gente decente: são
400 pessoas ‘. [...] preferem alimentar os ingleses
para que comprem sua manteiga. Vocês têm
medo. Nós somos tantos e eles, parasitas, são
quantos. Makarenko e eu começamos a trabalhar a
sós na colônia e então, o que? Também nós não
organizamos assembleias e proferimos discursos?
Que diga Vólojov, Taraniets, e Gud se tínhamos
medo. E este trabalho será um trabalho de Estado,
um trabalho de que necessita o poder soviético. E
eu os aconselho: vamos sem perder mais tempo. E
Máximo Gorki dirá: ‘tem que ver meus gorkianos,
foram sem medo’ (MAKARENKO, 2016, p. 209,
tradução nossa).

Esta extraordinária companheira interfere de forma pedagógica
competente (do ponto de vista teórico e ético) de como conectar o
individual ao gênero humano para si, a elevar as intervenções de cada
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colono (que chegou lá porque roubava os camponeses dos arredores) em
ativos militantes e construtores dos seres humanos e da sociedade que
queremos no porvir.
Esta potente intervenção pedagógica se deu no espaço da
assembleia, em uma fala que se fez capaz de transformar a opinião e a
ação de 300 colonos. Isso porque carrega em si a autoridade moral de
quem constrói aquele cotidiano e irá construir em conjunto com todos a
proposta que apresenta; com reconhecido envolvimento dela com os
colonos e com as atividades da colônia; com o conhecimento científico
que ela carrega de sua formação, o que, por sua vez, apenas se torna
plenamente possível num trabalho não alienado/estranhado de uma
gente que vive, produz e consume em coletividade, num contexto onde o
econômico e o político têm condições para caminhar para sua fusão.
Por isso, o parâmetro de análise do trabalho no SAICA precisa
ser a qualidade das relações que o membro da equipe consegue
constituir com os demais (equipe e acolhidos) para enriquecê-los
humanamente por meio de experiências estabelecidas no cotidiano que
vislumbrem a generidade humana para si.
No caso de Artemio, se ele fosse um péssimo construtor de
estufas, mas um excelente educador, conseguindo oportunizar na
experiência da malsucedida estufa atividades e reflexões nas quais o
acolhido perceba a si e ao mundo para além de sua individualidade,
compreendendo-se historicamente; caso ele fosse uma pessoa que
conseguisse estabelecer um bom vínculo com os acolhidos, de modo que
estes considerem suas reflexões, então ele prosseguiria sendo um bom
profissional da equipe do SAICA .
A qualidade do vínculo é o ponto inicial do trabalho de conduzir
a educação de crianças e adolescentes e determina o peso das palavras
do educador para o acolhido. Isso fica claro nesta narrativa de
Makarenko (2016), quando Burún (um dos colonos) roubou dinheiro da
sua carteira e este fato veio à tona entre os colonos. Os colonos queriam
linchá-lo, mas Makarenko (2016) não permite e dá voz ao adolescente
para se defender. Ele reconhece o roubo e pede que Makarenko o
castigue da forma como julgar adequada. Quase chorando, Burún
afirma:
- Jamais voltarei a roubar!
- Está mentindo! Você já havia prometido isso à
comissão [da infância].
- Uma coisa é a comissão, outra é você. Castigueme como quiser, mas não me expulse da colônia!
- E o que lhe interessa na colônia?
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- Aqui estou por gosto, aqui se estuda. Quero
estudar! Se roubei, é porque sempre tenho fome
(MAKARENKO, 2016, p. 16).

Esta narrativa deixa claro que o diferencial da promessa de Burún
à Comissão da Infância daquela que fez a Makarenko é a qualidade dos
vínculos e das atividades oferecidas que fizeram sentido ao adolescente
a ponto dele se propor a mudar de postura e ele realmente o fará e será
um dos chefes da colônia.
Não um vínculo e envolvimento sentimentalista, como diria
Makarenko (2016), no sentido de tutelar e coibir o desenvolvimento de
capacidades e da autonomia do acolhido por trás de discursos
sentimentais e posturas paternalistas. O que Winiccott (2002) chama de
amor podemos traduzir como um vínculo estabelecido entre o adulto e o
acolhido, em que se torne possível o adulto se responsabilizar pelas
múltiplas necessidades da criança, numa relação em que a necessidade
de um exista dentro do outro e que o adulto se responsabilize pela
condução das relações – conquistando a confiança da criança, primando
pelo desenvolvimento das múltiplas dimensões do ser humano em
formação. É preciso que a equipe influencie na condução das decisões
de cada um dos membros do SAICA, centradas nas genuínas
necessidades de desenvolvimento dos acolhidos, viabilizando e
enriquecendo o processo educativo e, consequentemente, da
personalidade de todos.
Evidente que os profissionais terão perfis diversos. Pelas
narrativas de Makarenko (2016), ele era um homem rigoroso, frio,
evitava contato físico e sentimentalidades, mas era firme e justo na
resolução dos conflitos; Shere também não era afetuoso, mas gostava do
seu trabalho, se envolvia com ele e os acolhidos (tinha paciência de
explicar os procedimentos e convencê-los) e era competente enquanto
agrônomo.
Sobre Ekaterina Grigórievna, afirma o autor que apesar de muito
séria, os colonos mais novos vivam a seu redor, pois era atenciosa e
cuidava deles. Ela sabia lhes repreender de maneira muito maternal, não
passava por ela nenhuma falta e se indignava manifestamente diante de
alguma iniquidade. Sabia falar com eles nas palavras mais simples, com
o sentimento mais humano e sabia compreender a profundidade da
terrível ofensa que a vida maldita e estúpida havia causado nos
pequenos (idem, 2016).
Assim, a divisão de tarefas dentro do SAICA precisa respeitar os
diversos perfis que podem ser enriquecedores para o processo de
execução do SAICA, contanto que bem aproveitados. O trabalho no
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SAICA já é em si extenuante. Ser necessário que, para além do estresse
próprio deste trabalho, os envolvidos ainda tenham que fazer esforços
para se adaptarem a um tipo de trabalho que não é do seu perfil, é algo
que só se deve fazer em último caso. Melhor que cada qual ocupe, na
medida do possível, aquelas funções para as quais demonstra autoridade
moral. É positivo que haja perfis variados: pessoas rudes, amorosas,
comunicativas, reservadas, observadoras, etc. Por isso, não se pode falar
de um perfil profissional ideal.
Cada tipo de perfil pode ser aproveitado para as tarefas que
melhor se ajustem com suas capacidades e necessidades. Por mais que
Ekaterina Grigórievna tivesse se esmerado quando cuidava da
organização do trabalho agrícola na colônia, não conseguiu ter o mesmo
desempenho de Shere. Este, porém, de perfil pouco afetuoso, não
conquistou o carinho e a confiança das crianças pequenas, como
Ekaterina. Imaginemos trocá-los de função. Isto demandaria maior
esforço individual para executar suas tarefas e ainda assim o rendimento
deles na colônia decairia, enquanto que nas funções para as quais
possuem perfil e formação, podem render mais com menor esforço.
Makarenko (2016) foi tão habilidoso na distribuição das tarefas
conforme capacidades e necessidades, que a colônia foi um espaço
emancipatório inclusive aos trabalhadores, como Kósir, o carpinteiro.
Foi ele quem ensinou os colonos a mexerem com madeira para a
construção de toda a mobília da colônia e das rodas que eles passaram a
produzir e vender, enriquecendo a todos.
Kósir, por sua vez, tinha sérios problemas com sua ex-esposa,
que apresentava problemas psiquiátricos, de modo a ser bastante
agressiva. Era bom para Kósir poder exercer novamente sua profissão;
enquanto os colonos, além de aprenderem a carpintaria, se sentiam úteis
quando defendiam Kósir das investidas violentas da ex-esposa.
A relação dos colonos com Kósir construiu efeitos
emancipatórios aos acolhidos que puderam enriquecer suas vidas tendo
acesso à cama, sofá, etc., ou porque passaram a fabricar e vender rodas;
à comunidade, que passou a ter na colônia uma fonte de rodas a custos
mais acessíveis aos mais pobres; ao próprio Kósir, que voltou a exercer
sua profissão não só na fabricação de novas mobílias, como também
conquistou aliados para lidar com a agressividade de sua ex-esposa.
Inclusive a ex-esposa teve ganhos porque é melhor viver na colônia no
convívio de todos do que num hospital psiquiátrico.
Evidentemente, esta possibilidade apenas pode existir no
contexto da revolução socialista em que não havia tamanha cisão entre
vida pública e privada, como temos na sociabilidade capitalista, na qual
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o espaço público do trabalho funciona como meio de vida para o
consumo no espaço privado da família. Mas esta cisão não impede
totalmente que se adeque em alguma medida as necessidades e
capacidades de cada um às funções que exercerá no interior do SAICA:
aquele que gosta de tocar violão assumirá a tarefa de constituir
momentos de musicalização; aquele mais severo ficará responsável por
conduzir a limpeza dos quartos, das roupas; e assim por diante.
As orientações técnicas para o SAICA (RESOLUÇÃO
CONANDA nº 001/2009) traz em si a divisão de tarefas por função:
Imagem 7 – Orientações técnicas para o SAICA
Função
Atividades Desenvolvidas
Coordenador(a)

Equipe técnica

- Gestão da entidade;
- Coordenação financeira, administrativa e
logística;
- Elaboração, em conjunto com a equipe
técnica e demais colaboradores, do projeto
político-pedagógico do serviço;
- Seleção e contratação de pessoal e
supervisão dos trabalhos desenvolvidos;
- Organização das informações das
crianças e adolescentes e respectivas
famílias, na forma de prontuário.
-Elaboração, em conjunto com o/a
coordenador(a) e demais colaboradores,
do projeto político-pedagógico do serviço;
-Acompanhamento
psicossocial
dos
usuários e suas respectivas famílias, com
vistas à reintegração familiar;
Apoio
na
seleção
dos
cuidadores/educadores
e
demais
funcionários;
-Capacitação e acompanhamento dos
cuidadores/educadores
e
demais
funcionários;
- Encaminhamento e discussão /
planejamento conjunto com outros atores
da rede de serviços e do Sistema de
Garantia de Direitos das intervenções
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Cuidador(a) /
Educador(a)

necessárias ao acompanhamento das
crianças e adolescentes e suas famílias;
- Elaboração, encaminhamento e discussão
com a autoridade judiciária e Ministério
Público de relatórios periódicos sobre a
situação de cada criança e adolescente
apontando:
i. possibilidades de reintegração familiar;
ii. necessidade de aplicação de novas
medidas; ou
iii. quando esgotados os recursos de
manutenção na família de origem, a
necessidade de encaminhamento para
adoção;
- Preparação, da criança / adolescente para
o desligamento (em parceria com o (a)
cuidador(a)/educadora(a) de referência);
-Mediação, em parceria com o(a)
cuidador(a)/educadora(a) de referência, do
processo de aproximação e fortalecimento
ou construção do vínculo com a família de
origem ou adotiva, quando for o caso.
- Cuidados básicos com alimentação,
higiene e proteção;
-Relação
afetiva
personalizada
e
individualizada com cada criança e/ou
adolescente;
-Organização do ambiente (espaço físico e
atividades adequadas ao grau de
desenvolvimento de cada criança ou
adolescente);
-Auxílio à criança e ao adolescente para
lidar com sua história de vida,
fortalecimento da autoestima e construção
da identidade;
-Organização de fotografias e registros
individuais sobre o desenvolvimento de
cada criança e/ou adolescente, de modo a
preservar sua história de vida.
-Acompanhamento nos serviços de saúde,
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escola e outros serviços requeridos no
cotidiano. Quando se mostrar necessário e
pertinente, um profissional de nível
superior (psicólogo ou assistente social)
deverá
também
participar
deste
acompanhamento;
-Apoio na preparação da criança ou
adolescente para o desligamento, sendo
para tanto orientado e supervisionado por
um profissional de nível superior
(psicólogo ou assistente social).

Fonte: Resolução CONANDA nº 001/2009.

Esta estrutura de equipe traz em si a divisão social e técnica do
assalariamento burguês: a coordenação é cargo exercido por profissional
que, no plano da historicidade, representa a personificação do capital,
sendo cargo indicado diretamente por personificações do capital. Esta
função concentra em si o poder de gestão do serviço (não da forma
como bem quer, porque a serviço do capital), na medida em que é ele
que controla os recursos humanos e financeiros.
A equipe técnica traz em si o domínio científico que pautará as
decisões do Judiciário (que no plano legal se coloca como defensor dos
direitos das crianças e adolescentes, muito embora estruturalmente
esteja submetido aos interesses do capital) e que deve conduzir as
relações estabelecidas entre o acolhido e a equipe do SAICA, acolhido e
seus familiares e a comunidade (incluindo a rede de serviços).
Os cuidadores são a linha de frente do trabalho do SAICA com o
acolhido, aqueles que cuidam cotidianamente dos acolhidos, os que vão
receber a maior parte da pesada carga afetiva que os acolhidos
carregam; quem precisa cotidianamente dar respostas eticamente
superiores. Um profissional que exerce trabalho extremamente árduo e
complexo, para o qual não é exigido formação superior e que é pior
remunerado de todos. Mais proletarizados que estes, apenas as
cozinheiras e auxiliares de serviços gerais (sempre mulheres
terceirizadas, majoritariamente negras) que também estão na linha de
frente.
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A divisão hierárquica dentro do SAICA (com salários e
responsabilidades bastante diferenciados) traz para seu interior o espírito
de tirania da fábrica e suas contradições: quem tem poder de ditar as
condições de trabalho ganha muito mais e não executa; quem executa o
serviço tem salários comprimidos e não decide sobre as condições de
trabalho. Este contexto é pouco propício para que cada um dê o melhor
de suas capacidades. Somente uma equipe que supera a esfera particular
de autossatisfação, consegue por no centro das relações as necessidades
dos usuários do serviço.
O esforço por primar as necessidades dos acolhidos precisa fazer
com que cada qual se responsabilize e exerça com autoridade moral e
técnica a função para o que se é contratado: Shere era quem determinava
a rotina da produção agrícola e respondia por ela; Makarenko cuidava da
gestão macro (compras, administração dos conflitos entre os colonos,
etc.) e os educadores eram responsáveis “[...] por despertar nos
destacamentos a ideia de honra coletiva e o afã de obter na colônia as
posições mais honrosas.” (MAKARENKO, 2016, p. 291, tradução
nossa).
Clare, assistente social psiquiátrica e esposa de Winiccott (2002),
corrobora com a necessidade de funções nitidamente definidas quando
fala, na introdução do livro, da relação da equipe na qual se inseriam:
uma situação de completa reciprocidade em que os papéis e
responsabilidades eram pontos pacíficos e jamais disputados, denotando,
tal como na colônia Gorki, que quando uma tarefa é delegada, o sujeito
precisa se responsabilizar efetivamente por ela, devendo ser alvo da
crítica coletiva, caso não o cumpra.
Se as responsabilidades pelas funções ficam confusas, cada qual
irá rebater as questões conforme elas aparecem, numa difusão de ações
em que se corre o risco de haver trabalho sobreposto em algumas
tarefas, enquanto outras ficam descobertas; sem responsáveis definidos,
não há de quem cobrar os resultados ou em quem investir para que haja
aprimoramentos.
Já o trabalho bem delineado cria a base de segurança e liberdade
necessária para que o trabalhador criativo possa emergir,
proporcionando graus de satisfação a todos que participavam deste
trabalho. “[...] descobrimos novas dimensões em nós mesmos e nos
outros. As nossas potencialidades foram realizadas e levadas a seu
limite, de modo que novas capacidades surgiram...” (WINICCOTT,
2002, p. XV) – denotando, conforme afirmamos, que o desenvolvimento
de práticas emancipatórias leva ao desenvolvimento de capacidades
humanas de todos os envolvidos, ampliando a fruição do trabalho.
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Aquele que se identifique e responsabilize pela alimentação, pode
buscar se especializar na forma de fazê-la pensando nos pratos que
agradem os acolhidos, em envolver aqueles que gostem de cozinhar, ou
lavar louça, e a partir dessas tarefas trabalhar outras questões, como a
resolução de conflitos pelo diálogo, aprender a investir esforços antes de
gozar os benefícios do trabalho, e assim por diante, em cada atividade.
No SAICA, toda atividade se bem conduzida pode ter finalidade
pedagógica.
Salientamos aqui a importância de elencar um profissional de
referência para cada acolhido (podendo ser qualquer membro da
equipe), escolhidos reciprocamente conforme as afinidades entre o
profissional e o acolhido. A tarefa desta referência precisa ser,
justamente, especializar seu trabalho no acolhido de sua referência,
buscando conhecer a fundo sua história por meio de leitura dos autos,
conversa com o acolhido, com parentes e amigos, organizando seus
registros, fotos e pertences pessoais que resgatem e preservem a
identidade da criança e do adolescente.
O SAICA “Novo Amanhecer” contava com 11 cuidadores que
revezavam em turnos de 12 horas por 36 horas de folga. Isso representa
uma grande rotatividade de numerosos profissionais envolvidos na
diversidade de tarefas para manter o SAICA em funcionamento, o que
dificulta o acompanhamento personalizado dos acolhidos. Conforme
consta:
[...] Neste relatório [da escola], descrevem-se três
conflitos nos quais profissionais do Serviço de
Acolhimento foram acionados pela escola; em
cada ocasião, um profissional diferente
compareceu. Esta rotatividade da equipe, somada
à rotatividade dos responsáveis por estas crianças
por toda vida, resulta numa falta de referência
(SECAJ, 2014, p. 29).

Winiccott (2002) ressalta a importância para a criança de possuir
algum adulto que a conheça e saiba sua história. Nossa sugestão de
escolha de um profissional de referência tem por objetivo enfrentar a
impessoalidade das relações no interior do SAICA. Este profissional
eleito pelo acolhido (e que pode ser trocado caso se julgue necessário)
precisa também com ele se identificar, porque será aquele que
acompanhará todas as questões envolvidas: na medida do possível, ele
acompanhará as visitas domiciliares, as audiências com o juizado, as
reuniões com a rede de serviço, organizará os registros, fotos e
pertences, etc. Mesmo que este profissional de referência não esteja
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presente em alguma ocasião, ele deverá receber todas as informações
assim que ele regresse.
Isso não significa, porém, que a educação do acolhido fique sob
exclusiva responsabilidade do profissional de referência. Ele será o mais
próximo, mas a tarefa de educar os acolhidos é partilhada por todos os
membros da equipe, sem exceção. Winiccott (2002) ressalta, inclusive,
que todos os membros da equipe possuem a mesma importância, sendo
imprescindível o envolvimento de todos neste processo (daí a
discrepância salarial ser injusta; daí a necessidade dos profissionais
possuírem formação específica). Na colônia Gorki, o que os colonos
decidiam era seguido por Makarenko, educadores e colonos. A
coerência na condução das questões cotidianas por todos é bastante
importante.
Por isso afirmamos, e Winiccott (2002) corrobora com nossa tese,
que num serviço no meio urbano, a centralidade das preocupações dos
profissionais da equipe técnica precisa ser a qualidade das relações
estabelecidas dentro do SAICA, da equipe entre si, da equipe com o
acolhido e do acolhido com sua família e comunidade.
[...] O ponto de interação entre os que prestam e
os que recebem cuidados é sempre o foco para
terapia neste campo de trabalho, e requer atenção
e apoio constantes dos especialistas envolvidos,
bem como o suporte esclarecido dos
administradores responsáveis [...] (WINICCOTT
b, 2016, p. XV).

Embora cada um da equipe tenha sua tarefa, a condução do
processo educativo quanto ao desenvolvimento dos acolhidos não pode
ser de forma estanque, tarefa só dos cuidadores ou da equipe técnica,
etc., porque este é o objetivo pelo qual perpassa o trabalho de todos os
envolvidos no SAICA. Shere, Makarenko, Kósir, todos educavam
enquanto exerciam o seu trabalho com coerência e com centralidade nos
interesses coletivos. No SAICA, a equipe técnica emite relatórios,
promove reuniões de rede; a coordenação realiza reuniões de equipe,
assembleia com os acolhidos, faz compras, gere a equipe; os cuidadores
fazem atividades orientadas, cuidam das rotinas; as cozinheiras
preparam os alimentos de todas as refeições; cada membro da equipe
realiza sua atribuição e contribui para garantir este processo educativo
enquanto se constitui o processo de reinserção familiar.
São os cuidadores, cozinheiras, auxiliares de serviços gerais, e
outros, quem estão no dia a dia com as crianças e adolescentes e
recebem primeiramente suas respostas ao afastamento do seio familiar
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por terem sofrido violências e negligências. No geral, ocupam este cargo
sem nenhuma formação específica e não entendem a aparência
tumultuada do cotidiano do SAICA. Sua primeira reação será a de
querer afastar os acolhidos em conflito: internar em clínicas ou
comunidades terapêuticas os que usam drogas; os agressivos internar em
clínicas psiquiátricas; os pequenos traficantes, batedores de carteira,
sobretudo os negros, de serem “chamados na responsabilidade”
cumprindo medidas socioeducativas (de preferência, privação de
liberdade).
O papel da equipe técnica junto à equipe precisa ser o de conduzir
ao processo educativo com base na cientificidade, para além do senso
comum, educando a própria equipe. Enquanto a equipe conceber que as
atitudes das crianças e adolescentes é devido à falta de disciplinamento e
limites – naturalizando todas as violências e negligências que permeiam
seu processo de desenvolvimento –, a organização institucional e as
ações cotidianas são permeadas pelo autoritarismo, controle e coerção, o
que não dá vazão aos conflitos dos acolhidos (ao contrário) e só tende a
agudizá-los. A falta de êxito das ações profissionais junto aos acolhidos
e suas famílias – fruto do próprio desenho das políticas sociais e da falta
de condições de trabalho – serve para reforçar a ideia (tanto do usuário,
do profissional quanto da sociedade) de que os indivíduos que são
disfuncionais, não a sociedade.
Trazer tais relações à leitura científica e resgatar a historicidade
dos fatos; levar ao conhecimento as diferentes fases do desenvolvimento
infantil e elementos e atitudes que possam contribuir com o acolhido nos
difíceis processos de desenvolvimento (pela história de vida marcada
por diversas memórias afetivas negativas, etc.); estar ciente dos fatos e
conflitos e, a partir da aparência destes fenômenos, ajudar aos
profissionais envolvidos darem saltos qualitativos da análise e
intervenção para esferas mais próximas da essencialidade histórica a
partir das necessidades dos acolhidos, são meios para se garantir a
condução de processos emancipatórios no SAICA.
Esta tarefa requer sólida formação da equipe técnica que precisa
estar em permanente aprimoramento para trazer, na sua formação,
arsenal teórico que permita ler a realidade na historicidade e repertório
de vivências que possibilite constituir reflexões e atividades (práxis
artística, política, reflexões éticas, etc.), que oportunizem suspender a
todos de suas individualidades, de sua concepção estranhada do outro,
para perceberem-se mutuamente e constituírem novas práticas.
O resgate dos dramas vivenciados pelos acolhidos no bojo da
processualidade histórica permite que se reconheça a angústia
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subjacente a seus comportamentos, o que torna fácil de perceber que é
inútil qualquer punição autoritária por estas condutas.
A criança e o adolescente precisam se sentir acolhidos e seguros,
precisam desenvolver segurança em seus cuidadores para que possam
ser próximos e esta proximidade não será tranquila e linear. Esta relação
não pode ocorrer sob normas de convivência autoritárias, sem que isto
consista na total falta de ordem.
Segundo Winiccott (2002), quando a criança ou adolescente
encontra esta estabilidade, ela supera a necessidade de ser cuidada,
amadurecendo para a independência. A criança amadurece, porém, à
medida que estabelece um senso de eu e um direito de ter uma opinião
pessoal sobre todas as coisas. A criança madura ainda gosta ou necessita
de poder confrontar tudo com o código aceito, nem que seja para saber
os limites entre ela e a comunidade. Existe um interjogo muito sutil na
criança em desenvolvimento entre as tendências herdadas para o
desenvolvimento do processo de maturação e o ambiente facilitador
representado pelos seres humanos que se adaptam às necessidades das
crianças.
Por isso, o descumprimento das regras não deve ser respondido
por punições autoritárias, mas com reflexão e responsabilização sobre as
ações, através da aplicação criteriosa da justiça, levando-os
gradualmente a confrontarem-se com as consequências de seus atos.
[...] Cada criança estará apta a suportar isso na
medida em que tiver sido capaz de extrair algo de
bom e positivo da vida no alojamento, ou seja, na
medida
em
que
encontrou
pessoas
verdadeiramente confiáveis e começou a construir
a confiança e a crença nestas pessoas e em si
mesmas (WINICCOTT, 2002, p. 80).

Atos punitivos, autoritários e repressores jamais permitirão o
verdadeiro amadurecimento das crianças e dos adolescentes. No
máximo, o que se consegue é uma moralidade vinculada à submissão, o
que tem pouco valor.
O processo de amadurecimento afetivo é muito difícil e dolorido
nestas crianças e adolescentes que, violados pela família, muitas vezes
sofrem as máximas expressões de violência justamente das pessoas por
quem tem afeto. Segundo o autor, é relativamente simples chegarmos à
destrutividade que está em nós mesmos quando ela está ligada à raiva
resultante de uma frustração ou ao ódio de uma coisa que reprovamos,
ou quando é uma reação ao medo. O difícil para cada indivíduo é
assumir plena responsabilidade pela destrutividade que é pessoal e que
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pertence a relação com um objeto sentido como bom; em outras
palavras, difícil assumir nossa destrutividade em relação a quem
amamos (WINICCOTT, 2002).
O caminho mais adequado será ajudar a criança, conduzindo seu
processo de desenvolvimento por meio da demonstração de amor e
compreensão, o que segue na contramão do que a sociedade, a
comunidade ao redor do serviço e os próprios profissionais tendem a
sentir por eles quando presos ao senso comum cotidiano. Para Winiccott
(2002), quando os profissionais se dispõem ao vínculo afetivo, a criança
passa a buscar nele o seu amor e o sentimento de ser amada. Foi
justamente esta a maior crítica dos acolhidos ao serviço, quando uma
das acolhidas reclamou da diferença de tratamento de um cuidador em
relação aos acolhidos:
O que ficou marcado em mim foi o carinho que os
três me deram. [...] Posso considerar a Maria
[cuidadora] e a Teresa [cozinheira] como se
fosse mina mãe e Mário [cuidador] o meu pai.
Esse foi o carinho de bom que está até hoje dentro
de mim. O que ficou de ruim foi ver pela
expressão de Jair [cuidador], ver o que aconteceu
e foi capaz de não fazer nada. Esse é que ficou
ruim de dentro do abrigo; que quase nenhuma
guria do abrigo gostou também. Jair [cuidador]
deu carinho só para Paula [acolhida], por que
com Paula [acolhida] tinha que ser diferente e não
podia dar carinho para nós? (SECAJ, 2014, p. 38).

Quando os acolhidos têm o afeto da equipe, esta deixa de ser
pessoas que trabalham para eles e passam a ser quem os compreendem e
os ajuda a manterem vivos eles mesmos e suas identidades, ou anulá-las,
conforme a conduta. Os acolhidos precisam destes profissionais para
acessar seus sentimentos mais profundos e ensiná-los por meio da
condução de suas vivências o que é raiva, amor, culpa, etc., e como lidar
com estes sentimentos; um adulto para protegê-los, orientá-los em suas
relações com o mundo estranho que os cercam (WINICCOTT, 2002). A
coerência neste cuidar é o que vai constituir a confiança e o
envolvimento entre acolhido e equipe.
Por toda esta complexidade de relações de um serviço que lida
com a totalidade das necessidades da criança e do adolescente acolhidos
– de reprodução biológica, cuidados com educação, saúde, etc. –, é que
o serviço se situa na alta complexidade da política de assistência social.
O profissional crítico precisa enxergar o aparato institucional, a si
mesmo e os usuários em suas relações sociais e conduzir (as relações)
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para sua conexão à dimensão humano-genérica. A opção ética pela
emancipação humana só pode ter materialidade se suas ações
profissionais redundarem em medidas que humanizem a vida da classe
trabalhadora e, portanto, de si mesmo.
Não existe um único e retilíneo caminho. É preciso atuar,
refletindo em equipe sobre a complexidade e totalidade do exercício
profissional, buscando apreender e refletir a forma como aciona os
serviços e benefícios, bem como a maneira como analisa e responde às
necessidades sociais, às alternativas que vem optando, aos valores
implícitos nestas, suas consequências para a sua vida, da família
trabalhadora, da comunidade e da sociedade. Buscar oportunizar
experiências através das quais possa ampliar a compreensão sobre as
respostas que dá às questões e questionar-se quanto às decisões que vem
tomando e os caminhos que vem trilhando. Esta avaliação requer o
direito de plena participação democrática, da garantia da fala para todos,
pois, para haver autocorreção em relação a posturas racistas, machistas e
opressoras, é preciso que estes tenham espaço de fala na mesma
proporção do opressor.
Assim, o SAICA envolve um processo educativo, mas esta
educação não é hierárquica da equipe ao acolhido (porque se trata de
uma coeducação permanente de todos os envolvidos) e não parte da
compreensão de que a disfuncionalidade esteja nos sujeitos a serem
educados, ao contrário: reconhecendo-se as contradições da sociedade
que produzem as condições materiais de vida, é preciso dar aos
acolhidos apoio para que identifiquem com criticidade os
estranhamentos a que estão envolvidos (o usuário e sua família, a partir
da sociedade), para que possam dar respostas qualitativamente
diferentes (não mais reações inconscientes às dores, mas ações
conscientes de quem se integrou e compreendeu sua história na
universalidade histórica).
Quando os Silva perceberem que a penúria de sua família não é
fruto do acaso, mas da relação de superexploração do trabalho a qual
estão submetidos num país de capitalismo dependente e que boa parte da
sua depreciação é fruto do racismo que reserva a eles as piores posições
na divisão hierárquica do trabalho, somada ao patriarcado que coisifica
as mulheres, neste plano de compreensão é possível capacitá-los a “[...]
reagir adequadamente aos acontecimentos e às situações novas e
imprevisíveis que vierem a ocorrer depois em sua vida[...]” (LUKÁCS,
2013).
Não há como produzir este processo apenas por meio de
atendimentos individuais. É no grupo que é possível que um ser humano
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se identifique no outro, reconheça a sua história na história do outro,
podendo esta percepção ser orientada por uma apreensão que questione
a forma como até ali se apreendeu o real e a ele respondeu; o que abre a
possibilidade de dar respostas de outros tipos, escolher outras
alternativas pautadas em valores diferentes, essencial para a construção
da cultura revolucionária capaz de destruir a ordem do capital, saindo
dos homens individuais atomizados, passando pela identidade de grupo,
classe trabalhadora em si e, por fim, para si (a autêntica consciência
revolucionária).
Para este processo, embora seja um pré-requisito, não basta ter
uma equipe técnica com a visão mais progressista possível da condução
do trabalho se os cuidadores não partilharem dela e vice-versa. Por isso,
Winiccott (2002) destaca a importância da equipe zelar pelo tipo de
relação que constrói com os demais trabalhadores. Por mais que portem
o conhecimento técnico-científico, é preciso ter a sabedoria de
reconhecer os demais saberes, saber conduzir as relações, a forma como
se tece as críticas para que seja construtivo.
Algumas tensões podem levar à ruptura do vínculo entre técnicos
e cuidadores e isto compromete o processo de trabalho (muitas vezes,
precisando ser alvo de intervenções externas, como supervisões e
capacitações). É preciso haver razoável harmonia entre a equipe para
que isso se reflita na relação desta com o acolhido.
Makarenko (2016) não relata momentos de orientação da equipe,
porque sua equipe era toda de profissionais qualificados e, na gestão
associativa que conseguiu constituir nas colônias, não era necessário um
espaço à parte. No caso do SAICA, assim como de Winiccott (2002),
onde tais serviços se estruturam para manter os núcleos familiares e o
status quo do capital, é responsabilidade da equipe técnica cuidar da
relação da equipe com os acolhidos, já que eles detêm em si a formação
técnico-científica que os cuidadores não precisam ter. Daí a necessidade
de periódicas reuniões de equipe para que possam elevar o processo
educativo do senso comum à práxis direcionada pelo saber científico.
Winiccott (2002) foi contratado na expectativa de prestar apoio
psicológico individual aos acolhidos que apresentassem maiores
dificuldades, mas acabou sendo o supervisor das equipes, percebendo
que a oferta de um espaço educativo seguro era mais “terapêutico” aos
acolhidos em conjunto do que os atendimentos individuais que até
poderiam ser ofertados àqueles que se vissem necessários, de forma
complementar.
Segundo Winiccott (2002), a ideia central é proporcionar
estabilidade, que as crianças pudessem se conhecer, se testar. Em que
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aos poucos pudessem confiar e em função da qual pudessem viver. As
crianças só podem colher os benefícios de sua relação com os
cuidadores se estes se sentirem felizes, satisfeitos e estáveis em suas
funções. Nos SAICAs de características tão especiais, a posição dos
cuidadores é tão difícil que a compreensão e apoio de alguém é, para
eles, uma necessidade absoluta. Portanto, é preciso buscar fornecer o
máximo de estabilidade e, sobretudo, estabilidade emocional ao pessoal
do SAICA (acolhidos e trabalhadores), embora isso jamais será
plenamente alcançado.
É ponto consensual entre nossa experiência profissional, a
narrativa de Winiccott (2002) e de Makarenko (2016) de que o cotidiano
dos SAICAs é extremamente turbulento, cheio de conflitos,
acontecimentos estarrecedores e atividades. Os cuidadores não são os
detentores do saber científico (muitas vezes nem os coordenadores ou
diretores) e para estes existe um fetiche em torno da ciência humana,
como se ela fosse capaz de lidar com as causalidades sociais com a
mesma precisão com que lida com as causalidades naturais. É comum
que os profissionais esperem técnicas milagrosas da assistente social e
psicóloga, como se a ciência nos habilitasse a técnicas mágicas de
intervenção e, no geral, se frustram quando é colocada a
responsabilidade coletiva para a transformação dos comportamentos dos
acolhidos.
Por isso, relata Clare (apud WINICCOTT, 2002) que os
trabalhadores dos abrigos pediam para serem instruídos sobre o que
fazer e frequentemente solicitavam desesperados por instruções precisas.
Levou tempo para aceitarem que Winiccott não assumiria este papel, já
que não estava com eles permanentemente disponível e envolvido nas
situações da vida cotidiana.
As relações causais nas relações humanas são totalmente
mutáveis, enquanto as naturais seguem as mesmas leis. Todo animal
apresenta as mesmas reações ante aos estímulos, a partir do mesmo
instinto, há milênios instituído pelo seu código genético. Isto confere às
ciências da natureza um grau de precisão que as humanas não têm. Os
seres humanos, a partir do código genético, irão responder ao meio de
forma perpassada pela sua intencionalidade (LUKÁCS, 2013).
Por isso, as ciências humanas são capazes de compreender
mecanismos historicamente construídos que determinam tendências que
dependerão da ação dos indivíduos envolvidos. Não existe uma forma
de apreensão da totalidade absoluta do real sobre o qual intervimos, não
é possível prever como as subjetividades, sobre as quais interferimos,
vão reagir. O resultado depende do que cada sujeito envolvido responda
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a cada momento ao meio e só pode ser aferido a posteriori, no processo
de autocrítica.
É impossível haver esquemas prévios, receitas do que fazer. É
preciso assumir a responsabilidade pelo que se faz e ter compromisso
com a mais objetiva possível autocrítica a partir da análise pautada na
cientificidade sobre os resultados alcançados, engajando a todos na
tarefa de reconhecer acertos e erros e se comprometer em fazer o melhor
e mais coerente ante as necessidades que se apresenta.
Assim, Clare (apud WINICCOTT, 2002) expõe que
gradualmente foi reconhecido que todos deveriam assumir sua
responsabilidade por fazer o melhor que pudessem e depois era refletido
sobre o que era feito e se discutia os casos com Winnicott com a maior
franqueza possível.
Conforme esclarece Lukács (2013), os pores teleológicos,
sobretudo os de segunda ordem (que lidam com causalidades mais
complexas constituídas pela processualidade histórica), possuem
dinâmicas que escapam da análise inicial e de forma casualmente
positiva ou negativa incidem sobre o trabalho. Por isso, a certeza do
êxito da intervenção só pode ser constatada após o ato do trabalho, num
necessário processo de autocrítica que precisa ser desprovido das
paixões para que seja o mais objetivo possível. São trabalhos tão
complexos que dificilmente é caracterizado em erros ou acertos, mais
coerente é falar em ações que afastem ou se aproximem dos propósitos
colocados.
Toda atividade que vislumbra construir esferas emancipatórias,
que materialize de forma mais múltipla, rica e profunda possível valores
humanamente positivos, precisa partir do fato de que toda tomada de
decisão que negue a consecução das genuínas necessidades humanas,
vinculadas à generidade humana, necessita ser corrigida.
Existem limitações estruturais cada vez mais severas nesta
autocorreção. O SAICA não possui condições de ofertar segurança
financeira à criança e sua família, nem a equipe do SAICA consegue ter
condições ideais de trabalho porque este é um serviço da ordem
burguesa para manter o status quo. Por isso, as questões mais
elementares do acolhido não podem ser lidadas a partir de sua causa.
A razão de Talita se prostituir, de Miguel pedir esmola ou de
Felipe se tornar traficante é a mesma: a intensa exploração a qual está
submetida à população negra no Brasil, herdeira de séculos de existência
enquanto trabalhadores escravizados, assalariados das posições
hierárquicas mais inferiorizadas: prostitutas, traficantes, trabalhadores
rurais contratados por empreitada, autônomos, etc. Há questões, por sua
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vez, que a equipe do SAICA possui margem de autonomia para oferecer
respostas qualitativamente superiores.
No marco das relações internas ao SAICA, se encontram no
mesmo espaço pessoas de segmentos de classe, de raça/etnia e sexo
diferenciados. O encontro destes seres humanos apartados num mesmo
cotidiano, num espaço de natureza alienada, tende à perpetuação de
relações estranhadas de preconceito. Conforme Heller (2008), em geral,
apenas a posteriori é possível determinar de um juízo provisório estar
ligado à fé ou confiança. Quando se avalia os impactos objetivos das
ações sobre terceiros é que se pode mensurar se a ação materializou
valores positivos de respeito às diversidades sexual e étnico-racial; de
contextos de democracia, fortalecimento da cidadania entendida como
participação nas decisões e no usufruto da riqueza socialmente
construída; ou valores negativos, opostos a estes: o autoritarismo, o
desrespeito às identidades, etc.
Esta autocrítica precisa ser feita centrada em parâmetros éticos
pensados a partir das necessidades peculiares das crianças e
adolescentes enquanto sujeitos na situação peculiar de desenvolvimento
e que só pode ser feita a partir da fala dos próprios acolhidos. O
ambiente deste processo precisa ser, portanto, o mais horizontal e
democrático possível e, conforme destaca Winiccott (2002), precisa ser
acolhedor, tanto da fala da criança e do adolescente, quanto dos
membros da equipe. Só será possível dirimir os conflitos individuais se
os interesses coletivos forem o centro da gestão.
Digamos que aconteceu uma briga logo após o almoço e o
coordenador convoca uma reunião para discutir a questão e Adriana
relata:
Só comia, lavava a louça e deitava. João
[acolhido] pulava o muro, bagunçava...
Raramente tinha joguinhos [...] Tinha que ficar
vendo televisão, não colocavam o DVD para a
gente ver, quem colocava de vez em quando era
Mário [cuidador] e quem botava mais era Ana
[cuidadora] e o Claudio [cuidador]. [...] (SECAJ,
2014, p. 38).

Esta questão apenas teria solução para além da troca de acusações
se João admitisse que não é adequado pular o muro; porém, que o
coordenador reconhecesse que precisa comprar jogos e brinquedos e
oportunizar maiores condições para que a equipe brinque com os
acolhidos e os ocupe com tarefas que possuem direcionamento
pedagógico. Se a equipe técnica reconhecer que deixou de planejar e
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orientar atividades lúdicas com os acolhidos; se os cuidadores admitirem
que preferiram a zona de conforto ao se trancarem em suas salas do que
brincar com os acolhidos, mediar seus conflitos e conduzir o processo
educativo; tudo conforme prevê a NOB RH/SUAS. Ou seja, que cada
qual ponha sua particularidade em função das necessidades dos
acolhidos.
Importante que este processo não redunde numa “caça às bruxas”,
centrada na identificação e punição de erros e comportamentos
opressores. Isto tornaria o SAICA um ambiente insuportável. Evidente
que a depender da gravidade das ações, esta conduta terá que ser
tomada, mas o primordial é que a equipe consiga constituir um ambiente
acolhedor em que aqueles que se sintam oprimidos possam expor as
dores das opressões sofridas para que elas sejam desnaturalizadas e que
os opressores tenham condições de desnaturalizar tais processos para
transformar sua conduta: que o homofóbico, o racista, o machista, etc.,
desnaturalizem e percebam suas atitudes opressoras para que possam
transformá-las. Para isso, denúncias de racismo, machismo e homofobia
não podem ser encaradas como vitimismo, mas serem tomadas como um
impulso à autocrítica.
Conforme afirma Heller (2008), todos nós praticamos atos de
preconceito. O preconceito não é exatamente aquilo que o sujeito
acredita, mas sua relação com os objetivos da fé e com a necessidade
satisfeita pela fé, em troca, nossas motivações e necessidades alimentam
nossa fé. Por exemplo, numa sociabilidade opressora, crer na homofobia
afasta da homossexualidade os sujeitos que não conseguem assumir sua
orientação sexual; crer na inferioridade racial implica não precisar
problematizar os jovens negros morrendo na guerra contra as drogas, ou
o privilégio de chegar em casa e tudo ter sido limpo pela faxineira, uma
mulher negra; ser machista naturaliza o papel de privilégio dos homens
em diversas dimensões de sua vida pública e privada, etc. Por isso, crer
em preconceitos é cômodo porque nos protege de conflitos e confirma
nossas ações anteriores (HELLER, 2008).
Apenas o processo de autocrítica pode permitir que aqueles
preconceitos negativos que perpetuam opressões sejam criticamente
percebidos para que possam ser desconstruídos. Este processo é
extremamente complexo e, a depender do que a questão significa na
constituição da personalidade do sujeito, pode vir a causar crises,
conforme Vygotski (2006).
Para o autor, a essência de toda crise no campo psíquico reside na
reestruturação da vivência interior, reestruturação que radica na
mudança do momento essencial que determina a relação do sujeito com
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o meio, isto é, na mudança de suas necessidades e motivos que são
motores de seu comportamento.
No exemplo dado sobre o homofóbico que esconde por trás do
ódio a orientação sexual que ele não consegue admitir, superar a
homofobia põe em risco assumir para si mesmo a possibilidade de ser
homossexual e a necessidade de reconstruir toda sua vida, sua relação
com a família, amigos, etc. Para ele, será um intenso processo de crise
ter que lidar com a homofobia e talvez esta seja uma questão que ele não
consiga lidar.
Existem desconstruções menos profundas, como alguém admitir
que fez uma piada racista ou machista, mas todas elas possuem a
dificuldade que se refere à difícil autocrítica de reconhecer privilégios e
abrir mão deles, para os opressores ou aos oprimidos reconhecerem e
lutarem contra sua subjugação.
Existem dois lugares nesta desconstrução. Quando se está na
postura do oprimido, a desconstrução é mais fácil, porque tende a ser
emancipatória: consiste no menino negro compreender que o desvalor
atribuído a ele em seus gestos, seus traços, a sua cultura, etc.; ou a
mulher entender que o controle do seu corpo e comportamento, são
questões oriundas da forma de ser opressora e exploratória da sociedade
capitalista, racista e sexista. O outro lugar é quando se está exercendo o
papel de opressor e vivendo os privilégios da opressão: homens
machistas e brancos racistas precisam abrir mão de seus privilégios para
haver uma sociedade substantivamente igualitária e emancipada.
Esta desconstrução requer a disposição dos envolvidos com a
superação da autossatisfação de suas individualidades para constituição
de práxis voltada ao gênero humano. A horizontalização das relações é
pressuposto para que o oprimido tenha espaço para expor as opressões.
As depreciações simbólicas pelo racismo e machismo, por exemplo, são
tão incorporadas ao nosso padrão cultural que ainda que as vítimas
encontrem espaço para a denúncia, elas são deslegitimadas (vitimismo,
exagero, racismo reverso) e não levam à mudança.
Isso porque os demais, calcados em seus confortáveis
preconceitos e sustentados por um Estado e uma sociedade
estruturalmente burguesa, racista e sexista, optam por mais uma vez
oprimir ao denunciante, dando a ele o peso da lei. O profissional que
preza pelo exercício profissional emancipatório precisa se implicar no
árduo exercício de autocrítica, de reconhecer no plano racional e afetivo
que confundiu a autossatisfação de privilégios naturalizados com sua
realização em detrimento da realização das necessidades do outro e que
esta medida requer reparação. O processo de autocrítica só será exitoso
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se conseguir mudar as práticas e os afetos que nutriam as antigas
práticas para aquelas que contemplem as necessidades coletivas.
Não podemos negar, porém, que o trabalho no SAICA se
desenrola no bojo da alienação/estranhamento do trabalho, que imprime
ao trabalhador objetivos opostos aos seus, no caso do SAICA, o de
perpetuar os sujeitos em sua posição de classe, sua incapacidade de
controlar plenamente seu processo de trabalho, etc. Isto tende a levar os
trabalhadores a não se identificarem na contribuição de seu trabalho à
generidade humana (por mais que eu trabalhe, perpetuo “bandidinhos”),
deixarem de se engajar no processo de trabalho e da autocrítica na
recondução de suas ações.
Os limites institucionais colocam aos coordenadores o dilema de
muitas vezes precisar representar diante da equipe as perversas políticas
burguesas de corte de gastos, de demissão de pessoal, de perseguição de
profissionais. Isto ou abandonar seu cargo.
A equipe técnica, muitas vezes, tem sua conduta posta em
questão: coordenadores que antipatizam com algum acolhido – por
preconceito, querem tirar guarda de filho, controlar comportamentos dos
acolhidos, etc. E quanto mais precário é o vínculo de trabalho, mais
difícil se torna não ceder às pressões.
Por isso, Mészáros (2009) destaca a inviabilidade de se conduzir
plenamente o trabalho a partir da autocrítica, nos marcos do capital.
Enquanto o capital existir e, enquanto sistema, tiver que impor
processos pelas costas dos trabalhadores, a efetiva autocrítica é
impossível. Mas esta constatação não pode significar a justificativa para
nenhum esforço, ao contrário, todo ato emancipatório precisa pressupor
a possibilidade de acertos e erros e a necessidade de reconhecer e
corrigir os erros.
Longe de ser um processo descartável, a autocrítica é atribuída
pelo autor como um processo intrínseco à construção do novo
sociometabolismo (porque este requer a coordenação dos interesses e
capacidades de cada um à coletiva), mas que esta tem uma correlação
dialética com a mudança estrutural da sociabilidade capitalista à
comunista.
No bojo do trabalho assalariado, algumas causalidades não
poderão ser postas em movimento conforme as genuínas necessidades
humanas, entretanto, isto não inviabiliza que em alguma medida os
trabalhadores possam reconduzir suas práticas para posturas mais
emancipatórias. Enquanto na dimensão material apenas a intensa luta
coletiva pode barrar (no plano mediato) o processo de sucateamento dos
serviços, no plano qualitativo das relações existe a possibilidade de
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saltos qualitativos imediatos, quando o trabalho é conduzido com
cientificidade crítica que revele os processos de exploração e opressão e
seus desdobramentos.
Clare narra que não houve milagres, mas à medida que se
conseguia passar pelas crises, ao invés de reagir a elas, era possível
aliviar a tensão e renovar a confiança e esperança. Quando a equipe
passa a ser reativa, ela pauta suas decisões no plano do aparente: o
adolescente xinga, ele repreende; reincide no xingo, então o profissional
lhe deixa de castigo; num surto de raiva, ele quebra a cadeira e então a
equipe requer sua internação e de fogo em fogo que se sopra para
apagar, as questões essenciais ficam intocadas, o trabalho não rende
frutos, o trabalhador sente que se esgota, mas não obtém resultados.
Por outro lado, quando a equipe consegue perceber as razões de
fundo das ações dos acolhidos, pode construir níveis mais profundos de
relação, aprofundando a qualidade do trabalho, percebendo êxitos que,
ainda que parciais, servem para dar ânimo à equipe que sente progressos
no trabalho.
Quando o acolhido ainda está na fase de entrar em contato com
sua destrutividade e o cuidador está no papel de conquistar a confiança,
o desgaste e o desconhecimento do processo para além do aparente
fazem com que os cuidadores pressionem a equipe para tomar medidas
que violem o direito à convivência familiar e comunitária do acolhido,
como sua internação em comunidades terapêuticas, clínicas
psiquiátricas, etc.
Além de resistir aos assédios, é preciso, como Clare colocou,
ensinar à equipe a atravessar as crises sem ser reativa a elas, para que
possam conduzir o processo, caso contrário, não será possível chegar a
níveis mais profundos de relação e dos seus resultados.
Por isso, a equipe precisa conquistar a confiança dos cuidadores;
estes, por sua vez, precisam confiar nas orientações prestadas pela
equipe e a equipe precisa confiar que será executado conforme suas
orientações e esta confiança é uma conquista recíproca diária que, ou
acontece, ou o trabalho não se desenvolve.
O pragmatismo do cotidiano e a intensa demanda de respostas do
SAICA tendem a levar os profissionais a tomarem diversas medidas
irrefletidas num ambiente em que não existe decisão simples. É preciso
que sempre haja momentos de suspensão do cotidiano para nutrir a
equipe do pensamento científico: seja a leitura de algum texto em
conjunto, a constituição de debates sobre algum assunto, a participação
em palestras, cursos, toda sorte de estratégias para levar a ciência ao
cotidiano profissional é bem-vinda.
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A experiência de Makarenko (1999) nos mostra que a cisão de
trabalho braçal e intelectual é incompatível com a complexidade do
trabalho nos serviços sociais. Em sua equipe, todos tinha formação
superior e ele próprio tinha tempo de estudar, produzir ciência e publicar
artigos a partir de seu trabalho.
Enquanto no setor produtivo o trabalho pode ser reduzido a
apertar botões, nos serviços sociais o trabalho depende da qualidade das
relações estabelecidas entre quem oferta e quem recebe o trabalho. Este
tipo de trabalho é aquele que requererá dos envolvidos a permanente
qualificação teórica e prática. Por isso, para os profissionais
conseguirem desempenhar trabalho que melhor sane as necessidades do
usuário, é preciso romper com a cisão do trabalhador intelectual e
braçal, eles jamais podem deixar de se aprimorarem intelectualmente.
Se as universidades públicas são espaços de formação de força de
trabalho especializada e de produção de ciência, logo, elas precisam se
comprometer com o aprimoramento dos serviços públicos – o que
perpassa a formação permanente dos profissionais e a produção de
conhecimentos científicos a partir dele. Os serviços públicos precisam
ser objetos de pesquisa e seus profissionais precisam ser público
prioritário das pós-graduações e pesquisas.
O acesso ao conhecimento científico não garante a superação da
dimensão da autossatisfação individualista e estranhada. Porém, à
medida que se desenvolve o conhecimento científico da realidade e ele
se transforma em princípio da práxis, determinando a conduta de vida
dos homens que os assume como seus objetivos, a tendência de superar
a própria particularidade é mais forte do que no geral (LUKÁCS, 2013).
Esta postura não protege os trabalhadores e grupos de erros
históricos, descaminhos morais, etc. Todavia, enquanto sua postura em
relação à causa for coerente, surgirão formações ideais e
comportamentos humano-sociais superiores tanto ao irracionalismo
quanto à manipulação burguesa (idem, 2013). Por isso que o
profissional crítico precisa sempre se ater ao seu aprimoramento
intelectual, preocupado em apreender e produzir ciência que possa
torná-lo apto a desvelar o real para além da aparência, e este desvelar
precisa ser publicizado e subsidiar as ações da assistente social junto aos
usuários e demais trabalhadores.
A coerência teórico-prática só pode ser medida pela autocrítica
criteriosa, o que pode ser facilitado pela mediação da ciência, mas não
só, porque é um trabalho que também interfere na afetividade dos
trabalhadores entre si e com os acolhidos. O desgaste afetivo nestes
serviços é tamanho que toda equipe precisa de suporte externo – como
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supervisões com membros externos à equipe – para que conflitos e malentendidos possam ser desfeitos e ressignificados a partir da ação de um
mediador externo; para que profissionais não impregnados dos estigmas
e das velhas ideias revejam as histórias que há anos vêm sendo
atendidas pela mesma equipe para buscar novas respostas.
O constante aprimoramento não se dá apenas no plano intelectual.
O trabalhador disposto a entregar suas condições físicas e mentais à
consecução de atividades emancipatórias no interior do SAICA, precisa
desenvolver habilidades de toda ordem: artística ao buscar uma
atividade que interesse aos acolhidos; ética, ao exercitar a mediação dos
conflitos cotidianos de convivência; afetiva, ao conseguir admitir que se
equivocou e buscar meios de reparação, etc. É um constante desafio de
lutar contra o rebaixamento dos sentidos humanos, de se colocar contra
os estranhamentos e constituir resistência ao capital.
O aspecto mais difícil da gestão do trabalho será, certamente, a
gestão da precariedade das condições de trabalho no bojo de políticas
sociais em colapso por falta de investimentos públicos. É inegável que
este cenário tende a retrair as possibilidades no plano singular, porque
os profissionais terão menos recursos para acionar ao exercício de suas
funções; por outro lado, na esfera coletiva, se constitui a necessidade de
lutas cada vez mais radicais para enfrentar medidas cada vez mais
degradantes aos trabalhadores. Neste ponto, as possibilidades vão sendo
criadas coletivamente, como a ocupação das escolas pelos secundaristas
que levou à adesão dos estudantes universitários no país todo.
As políticas sociais são mediação da sociedade futura que
agoniza sob os limites da sociedade posta, mas que desde já traz germes
do porvir. Com seu núcleo socializante, ela é a mediação legitimada
ainda dentro da ordem burguesa para responder às necessidades sociais
coletivas para além das relações mercantis, no âmbito do direito.
Por isso, enquanto executoras e gestoras dos serviços sociais,
nosso compromisso precisa ser com a defesa dos serviços públicos,
gratuitos, de qualidade, sob o controle direto dos trabalhadores, tanto os
executores que lhe dão materialidade, quanto os usuários para quem o
serviço existe. Assim, o êxito da gestão dos serviços sociais buscando
constituí-los enquanto espaço emancipatório requer a apreensão da
realidade pautada em cientificidade ontológico-crítica e ações guiadas
pelo compromisso de emancipação humana para que se concretize ações
profissionais competentes, sob o ponto de vista da classe trabalhadora.
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5.3. OS FUNDAMENTOS E DEFESA DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
CRÍTICO
Fizemos análise do trabalho no SAICA “Novo Amanhecer” para
defendermos a tese de que o compromisso ético-político de
emancipação humana, firmado a partir do código de ética de 1993,
direciona o cotidiano do exercício profissional caso seja pautado por
aparato teórico-metodológico apto a desvelar com cientificidade a forma
de ser da sociedade, o que torna possível conectar as práticas cotidianas
a princípios ético-políticos emancipatórios e objetivos mediatos.
Com isso, defendemos que a opção pelo projeto político de
emancipação humana nos impele a produzir conhecimentos e práticas
que viabilizem a competência profissional vinculada aos interesses da
classe trabalhadora, materializando práticas emancipatórias no cotidiano
do público atendido.
Somos legitimadas enquanto profissão interventiva, cuja
atribuição se refere a lidar com as variáveis mais superficiais e imediatas
das refrações da “questão social”, de modo a viabilizar a reprodução da
família trabalhadora (e, portanto, da força de trabalho).
Somos assim demandadas pelo capital quando a questão social
chega a tamanho ponto de tensão política que o Estado burguês viu-se
obrigado a ofertar acesso da classe trabalhadora a serviços sociais e
benefícios, de modo a sanar suas necessidades do corpo e do espírito e
viabilizar sua reprodução enquanto força de trabalho.
No bojo da emancipação política, a luta da classe trabalhadora
avança na conquista de direitos formais que demandam a estruturação de
serviços sociais que gerem as necessidades sociais coletivas. Conforme
o tipo e complexidade da necessidade será o tipo e a complexidade do
aparato institucional; conforme o tipo de necessidade, é o tipo de riqueza
social socializada e o tipo de intervenção mais apropriado. Materializar
direitos significa, portanto, a satisfação de necessidades humanas por
meio de serviços sociais.
Enquanto as políticas sociais forem mediação de segunda ordem
do capital, elas satisfarão as necessidades mais imediatas da classe
trabalhadora enquanto mercadoria força de trabalho, sem tocar na
relação capital-trabalho (configuração passível de ser transformada com
o avanço da luta dos trabalhadores).
Ainda que fragmentadas e pontuais, as políticas sociais desde o
aqui e agora são mecanismos importantes de disputa da luta de classes,
pois elas são fruto do desenvolvimento das forças sociais, tecnologia
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herdada com a fundamental função de sanar necessidades coletivas. São
mecanismos objetivamente relevantes para a vida dos trabalhadores
enquanto força de trabalho e, num contexto mais avançado da luta de
classes, para a superação desta condição.
Sendo mecanismo capaz de sanar necessidades intragáveis ao
mercado, muito embora as políticas sociais não permitam, enquanto
mediação de segunda ordem do capital, tocar nas causas da “questão
social”, elas são os mecanismos previstos para gerir necessidades
coletivas.
Se nas questões mediatas é impossível ao assistente social
transformar as relações sociais de modo a eliminar a fome, as violências,
a loucura, etc., ela pode e deve, a serviço da classe trabalhadora, colocar
as políticas sociais no plano imediato estabelecer a mais coerente
relação possível entre “se..., então...” envolvida nas necessidades dos
trabalhadores por ela gerida; e no plano mediato, denunciar as
contradições entre as necessidades dos trabalhadores e a forma parcial e
fragmentada com que o Estado burguês as responde.
Esta postura requer reconhecer as refrações da “questão social”
na historicidade, para além de críticas morais. O aparato teóricometodológico precisa estar apto a apreender os movimentos do real que
engendram a exploração econômica (propriedade privada e trabalho
estranhado) e as opressões delas decorrentes (o racismo, o patriarcado,
etc.) .
A assistente social do CRAS pode conceber a pobreza como um
problema de “vagabundagem” e usar os benefícios como instrumento de
controle e punição; ou utilizá-lo como meio de ofertar proteção social
reparando minimamente a exploração sofrida pela família trabalhadora e
fazer deste o estopim para levar à reflexão de como as pessoas se tornam
pobres, como o Estado responde à pobreza, etc.
A prática emancipatória expressa em suas escolhas, portanto, o
compromisso ético-político com a classe trabalhadora, mas não basta
apenas o compromisso subjetivo. Afirma Tonet (2005) que, quando fala
das práticas emancipatórias na educação, que de nada adianta para as
classes populares o educador ter uma posição política favorável se elas
tiverem um saber medíocre, posto que a emancipação humana implica a
apropriação do que há de mais avançado em termos de saber e técnica
produzidos na área que o professor ministra.
Podemos generalizar esta afirmação para o trabalho da assistente
social da seguinte forma: a profissional precisa se apropriar do que há de
mais avançado em termos de saber e técnica produzidos na área em que
está atuando. Isso implica formação teórico-metodológica capaz de
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revelar a ontogênese dos elementos constitutivos do cotidiano
profissional, desde a dinâmica macrossocial até a especificidade das
necessidades do público que se atende.
Cada área que a assistente social pode atuar (com adolescente
infrator, ou pessoas com deficiência, idosos, população de rua) possui
questões absolutamente específicas e a profissional precisa estar
atualizada, sendo este um o 10º princípio do código de ética da
assistente social “Compromisso com a qualidade dos serviços prestados
à população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da
competência profissional;” (CFESS, 1993), uma tarefa de
responsabilidade não exclusiva do profissional, mas também do
contratante.
A identificação correta das causalidades envolvidas no exercício
profissional é o que abre possibilidade para promover coerente conexão
entre as necessidades e as práticas profissionais. Um profissional crítico
não é aquele que elimina a esfera individual e subjetiva de seu
atendimento para privilegiar os atendimentos coletivos e a esfera
política de atuação, como se as dimensões da práxis humana fossem
possíveis de se apartar.
Não se trata de privilegiar grupos e trabalhos comunitários e
eliminar os atendimentos individuais para que se garanta que o
profissional está atuando de forma crítica. Nem fundar outros
instrumentais que não sejam a observação, a entrevista, a visita
domiciliar, as reuniões, as orientações sociais, os relatórios e pareceres,
etc. A questão é qual compromisso ético-político e qual aparto teóricometodológico é utilizado para balizar as escolhas e a construção das
alternativas.
Não existe um modelo de reunião crítico e um conservador; o que
se deve questionar é para quê a reunião é feita, qual a metodologia para
sua constituição e condução: caso o objetivo seja articular uma
internação compulsória e o resultado final está dado antes de ouvir os
pares, esta não é uma prática emancipatória; mas se é uma reunião para
debater estratégias de atenção em saúde mental de alguém, sem que haja
um resultado prévio; em que todos tenham o mesmo tempo de fala; que
o usuário participe das resoluções, então cria-se condições de que ela
esteja a serviço da construção de práticas emancipatórias.
O mesmo se dá nos atendimentos individuais. Há aspectos dos
rebatimentos da refrações da “questão social” no cotidiano dos
trabalhadores que lhes são íntimos e doloridos: são as negligências, os
abusos, as opressões, etc., que até podem se tornar alvo de identificação
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e luta coletiva, mas que num momento inicial gera tamanha fragilização
no sujeito, que primeiro ele precisa ser acolhido e escutado. A
profissional crítica não se furtará de fazer esta escuta e não deixará de
ser crítica por isso. Esta pode ser uma prática emancipatória, na medida
em que, além de aliviar as dores subjetivas do usuário, conseguir
conectar sua dor particular com a totalidade histórica, demonstrando que
aquela situação e os afetos delas decorrentes não são oriundos de
questões pertinentes a sua individualidade, mas aspectos da dinâmica
macrossociais que fragmenta e hierarquiza seres humanos.
As práticas emancipatórias apenas se tornam possíveis, portanto,
a partir de profissionais que empreendam seu trabalho conseguindo, a
partir de uma leitura de realidade radicalmente crítica apta a
desnaturalizar a exploração e opressões (o que pressupõe a verdadeira
autoconsciência de um ser em estado de alienação/estranhada),
identificar as cadeias causais mais coerentes entre o fenômeno particular
ao qual a profissional é chamada a atender e a totalidade da reprodução
macrossocial. Apenas assim se torna possível saber como atuar.
A assistente social se depara no cotidiano profissional com
refrações da “questão social” que terão inúmeros e complexos
desdobramentos, alguns a serem atendidos no plano individual, outros
em grupos, outras questões podem se tornar demandas de lutas coletivas
de comunidades, sindicatos, partidos, etc. A criticidade está em conectar
o fenômeno particular à totalidade histórica, constituindo práxis que
desnaturaliza a exploração e as opressões. Se o atendimento será
individual, ou em grupo, é a natureza da questão a se resolver que irá
determinar.
Quando as refrações da “questão social” e as respostas a elas são
historicizadas, torna-se possível atuar a partir das genuínas necessidades
dos trabalhadores, identificadas no bojo da luta de classes, ultrapassando
as necessidades artificiais do capital entorno das políticas sociais.
Quando se reflete da historicidade, torna-se nítido que é de
interesse da classe trabalhadora o não pagamento da dívida pública; a
reversão do fundo público dos bancos para as políticas sociais; as
reformas estruturantes que socializem meios de produção e de vida; a
oferta de sistemas públicos gratuitos e de qualidade de proteção social;
etc.
Defendemos que a melhor compreensão das causalidades permite
melhor orientar a prática ao dever-ser e que esta prática envolve
decisões que são orientadas por valores. E, como salienta Heller, há
conteúdos axiológicos positivos e negativos. Quando ultrapassamos o
efêmero, a ultrageralização presente no cotidiano, enfrentamos os
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conteúdos negativos. Inscreve-se, dessa forma a ética como práxis
humana.
Quando a assistente social aceita, sem preconceitos de classe,
raça ou sexo, em sua prática respeitar e lutar pelo direito de quem se
atrai por pessoas do mesmo sexo vivenciar sua sexualidade; do negro
poder viver (e reivindicar) sua identidade étnica em condição de
igualdade; da menina reconhecer e saber se defender de condições de
violência, das tentativas de controle do seu corpo, etc., e, acima de tudo,
quando percebe a dinâmica do capital articulando os mecanismos de
opressão para sua autoexpansão ampliada, traz à tona a identidade de
classe que é quem porta a possibilidade histórica de emancipação
humana.
Por outro lado, quando ela se limita aos preconceitos do senso
comum, nega a vivência da identidade sexual, da vida sexual, da
identidade étnica e desvalora esta esfera da vida dos usuários: a mulher
transexual discriminada; o gay que ou não vive sua sexualidade
conforme o satisfaz, ou a vivência sob pena de sofrer inúmeros tipos de
violência (física, sexual, psicológica, etc.); do negro ser colocado na
condição mais inferiorizada possível na divisão do trabalho e, por
consequência, na totalidade de sua vida (quanto a seus traços físicos, sua
cultura, sua produção de conhecimento, etc.).
Nossa prática cotidiana nos serviços sociais nos obriga, a todo
momento, a tomarmos atitudes sobre questões que têm profundo
impacto na vida de quem atendemos. Entendemos que as práticas serão
mais emancipatórias “[...] quanto mais valores permite realizar e quanto
mais intensa e rica é a relativa esfera de possibilidade.” (HELLER,
2008, p. 25).
Para que a profissional tenha condições de empreender práticas
emancipatórias é preciso, portanto, que ela apreenda a si e ao mundo sob
o viés da luta de classe: que o mercado nos submete globalmente a
exploração econômica e organiza as opressões e que este processo
estrutura os fenômenos cotidianos a que somos chamadas a dar resposta.
Existem alguns espaços ocupacionais que demandarão dos
profissionais mais que um cérebro bem treinado na articulação de
categorias analíticas. As refrações da “questão social” se materializam
tanto na dimensão da objetivação do trabalho – implicando em miséria,
fome, adoecimento, etc. – quanto da alienação, que podem redundar em
processos de estranhamentos tão profundos que comprometem o
indivíduo de viver sua vida cotidiana.
Há serviços que lidam com necessidades prioritariamente
oriundas da objetividade, como os CRAS que fazem gestão de
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benefícios sociais para enfrentar a miséria; há serviços que atuam sobre
necessidades que perpassam prioritariamente pela dimensão subjetiva,
como os CAPS Ad que lidam com dependência química; os CAPS II
que lidam com a loucura; os CREAS que lidam com as violências.
Nestes serviços, a subjetividade do profissional precisa estar a
serviço da captura da subjetividade do outro. É por meio de seu próprio
repertório de vivências que a profissional irá, mediado por saber
científico, captar e interagir com a subjetividade do outro. Neste tipo de
serviço, a profissional é paga para interagir com o usuário (em
atendimentos individuais, familiares ou grupais), de modo a constituir
vivências capazes de ressignificar dores, raivas, etc.
Estes serviços demandarão condições subjetivas do profissional
que precisa estar apto para conduzir seu trabalho, sob risco de ser
conduzido. Por exemplo, uma assistente social que já tenha vivido um
abuso sexual e que esta experiência ainda lhe cause dores que a
desestabilize, então dificilmente terá condições de trabalhar com pessoas
vítima de violência sexual; por outro lado, se já tenha vivenciado este
tipo de experiência e considere uma questão superada, poderá ter mais
recursos para trabalhar com os usuários a forma de lidar com os traumas
do abuso.
Das inferências sobre a forma como identificar e lidar com as
refrações da “questão social”, nos convém fazer duas ressalvas: a
primeira é a de que ao chamarmos atenção para as subjetividades
envolvidas não queremos dizer que a vivência empírica das refrações da
“questão social” habilite ou desabilite os profissionais a atuarem – esta
habilitação advém da formação profissional; depois que a ênfase sobre a
forma como se apreende as refrações da “questão social” não deve,
porém, nos levar a falsa compreensão de que basta apreender as
causalidades com veracidade que será possível sanar as necessidades
dos usuários, porque as respostas institucionais são delineadas pela
dinâmica do capital.
As práticas emancipatórias no bojo do exercício profissional
serão aquelas que conseguirão no plano imediato concatenar de forma
coerente as necessidades, os aparatos institucionais acionados e a forma
de executá-los.
Estas práticas se referem tanto às posturas profissionais
individuais (tendo impacto e abrangência mais limitados) quanto
coletiva (por meio de conselhos de categoria profissional, sindicatos,
partidos, movimentos sociais, etc.), de disputarmos a forma de
compreender e lidar com as refrações da “questão social” junto aos
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demais profissionais que compõem a equipe e a comunidade que
depende dos serviços sociais públicos.
A forma de entender as refrações da “questão social” está em
disputa, assim como a forma como intervir. Conceber o adoecimento
mental como “frescura”, “coisa para chamar atenção”, implica na
adoção de medidas coercitivas e punitivas; enquanto percebê-las como
resultado de profundo estranhamento humano implica em pensar na
oferta de espaços e atividades em que o sujeito se reconheça por meio de
vivências satisfatórias, capazes de levar a ressignificações. Outro
exemplo é o próprio narcotráfico que, visto como exclusivo problema de
segurança pública, vem sendo lidado por meio da militarização; não pela
proteção social de serviços e benefícios sociais.
A disputa da forma como gerir as refrações da “questão social”,
em última instância disputa a forma como se concebe que precisa ser a
gestão da vida coletiva. A prática emancipatória que defendemos apenas
se torna viável se for ancorada no compromisso ético-político com a
emancipação humana e aparato teórico-metodológico capaz de discernir
para além da aparência as causalidades envolvidas no cotidiano
profissional.
A profissional crítica que consegue concatenar o miúdo do
cotidiano com questões maiores (a disputa do fundo público, do tipo de
resposta do Estado às questões coletivas, etc.) é fundamental neste
momento de crise exacerbada. Neste contexto, o mal-estar explode no
cotidiano dos trabalhadores e trazer à coletividade o debate mais amplo
sobre as causas deste mal-estar significa trazer à tona as questões
fundamentais ocultadas pelos equipamentos ideológicos do capital.
As genuínas causas do mal-estar civilizatório estão na dinâmica
do capital. Para que os trabalhadores não conectem as mazelas de sua
vida com a crise do capital, os aparatos ideológicos da burguesia criam
cortinas de fumaça com factoides sensacionalistas, suscitando o
moralismo e o conservadorismo, rebaixando os sentidos humanos na
mesquinhez individualista do ter, odioso e irracional.
A única forma de conduzir o mal-estar à emancipação humana
consiste em conseguir levar o debate à racionalidade e demonstrar aos
trabalhadores a real conexão entre seus estranhamentos e a dinâmica do
capital. Discutir a realidade social a partir do cotidiano dos serviços
sociais e das necessidades concretas dos trabalhadores que deixam de
ser supridas em nome dos interesses do capital é um caminho potencial.
Este caminho proposto é de extrema complexidade e
potencialidade porque se refere a sair da esfera fragmentada das
refrações da “questão social” para chegar a críticas totalizantes. Levar os

399
trabalhadores imersos no cotidiano a críticas generalizantes é mais
viável de demandas concretas e pontuais, conduzidas conscientemente a
questões totalizantes.
Fato é que as políticas sociais estruturalmente fragmentam o
atentimento às refrações da “questão social” e desenha uma intervenção
estruturalmente pontual, nas variáveis empíricas mais superficiais
(NETTO, 2007) para que os aspectos causais totalizantes permaneçam
intocados. Este é o elemento alienado/estranhado comum entre os
serviços sociais: cada qual lidará com um desdobramento da
alienação/estranhamento por meio de um trabalho igualmente
alienado/estranhado. Por não ser passível de lidar com a fonte dos
estranhamentos, apenas será capaz de desnaturalizar e enfrentar (por
meio de ações individuais e coletivas)
No pensamento mecanicista, esta afirmação levaria à falsa
conclusão de que, então, não existem caminhos emancipatórios na
execução dos serviços sociais no bojo da sociabilidade burguesa
decadente. Chamamos a atenção, porém, que no plano dialético, o
absoluto não existe. Por mais que as possibilidades se contraiam, as
necessidades se radicalizam e as contradições se exacerbam. Quanto
melhor se conhecer as causalidades envolvidas no trabalho, mais
alternativas poderão ser encontradas.
Assim, ante a fragmentação, é preciso fazer o movimento
contrário de apreender os fatos em totalidade, bem como conhecer e
articular a rede de serviços, reconhecendo a natureza de intervenção de
cada um, as competências e responsabilidades.
Aí entra o terceiro aspecto ressaltado por Tonet (2005): a
observância da natureza da política na qual se atua74. A primeira questão
que queremos chamar a atenção acerca da natureza das políticas sociais
é quanto à relação entre natureza da necessidade, do aparato
institucional e do tipo de intervenção demandada.
Conforme dito, há serviços que se vinculam mais aos
desdobramentos objetivos do estranhamento do trabalho; outros que se
referem preponderantemente aos estranhamentos subjetivos; isso porque
as refrações da “questão social” são atendidas fragmentada e
pontualmente.
Isso quer dizer que é a natureza do tipo de necessidade que
determina a natureza do tipo de resposta que é demandada do
profissional. Toda prática da esfera técnico-interventiva reflete um
74

O autor fala da necessidade de conhecer a natureza da política de educação para
nela atuar de forma coerente à emancipação humana.
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compromisso ético-político e o arcabouço teórico-metodológico que a
fundamenta; tem como desdobramento a materialização de valores e a
transmissão de formas de responder aos conflitos sociais (dimensão
pedagógica). Mas a natureza da necessidade determina o tipo de
intervenção, fazendo com que alguma das dimensões preponderem
sobre outras.
Os CRAS que tratam da gestão da rede socioassistencial do
território demandarão práticas em que prepondera a dimensão política e
administrativa, mas não deixa de ser calçada num aparato teóricometodológico, que interfere numa dada cultura; de lidar com
subjetividades e afetos; já nos CAPS, existe a dimensão administrativa e
política, mas prepondera a dimensão afetiva e subjetiva (que só pode ser
lidada alterando a objetividade). Não há como nenhuma prática se furtar
de qualquer dimensão, já que ela é a totalidade de complexos; mas em
virtude da fragmentação do atendimento, existe a preponderância de
algumas dimensões em relação a outras. A profissional crítica é aquela
que consegue estruturar sua intervenção refletindo criticamente sobre
todas as dimensões, as preponderantes de forma mais imediatas, as
menos preponderantes de forma mediata, como meio de ampliar a
abrangência e profundidade da intervenção.
A fragmentação do atendimento das refrações da “questão social”
também se expressa nas profissões. O serviço social se institucionaliza
como profissão a partir da necessidade do capital de controle da família
trabalhadora para viabilizar sua reprodução. A psicologia, a psiquiatria,
a terapia ocupacional, a enfermagem, todas estas profissões atuam
juntas, por exemplo, nos CAPS. Esta subdivisão dos saberes em
diversos profissionais, com diversos saberes denota como o
adoecimento psíquico é compreendido e atendido de forma fragmentada
e o quanto se torna necessário o esforço das disciplinas se
interconectarem para que o fenômeno seja apreendido e lidado em
totalidade.
Nesta fragmentação, por o serviço social ser legitimado na
garantia de reprodução da família trabalhadora, a demanda que
prioritariamente recai sobre a assistente social é a de estudar as relações
familiares e suas condições objetivas de vida, sendo a subjetividade o
alvo de análise e intervenção de psicólogos, psiquiatras, terapeutas
ocupacionais, etc. Esta fragmentação representa a forma como as
profissões foram instituídas pelo capital, não a forma como o fenômeno
da loucura se engendra.
Por isso, a prática emancipatória não reivindica o delineamento
claro e concreto entre as profissões. Esta é uma demanda do mercado de
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que as profissões briguem entre si para serem donas de esferas de
intervenção específicas. Se as políticas sociais lidam com as
necessidades sociais coletivas, o esforço dos profissionais que as
executa precisa ser o de apreender em totalidade as necessidades para
empreender suas respostas profissionais (a tendência é que, ao
ultrapassar a fragmentação da divisão social do trabalho, algumas
profissões se fundem, como foi o caso da pedologia que, na URSS, foi a
fusão da pedagogia, psicologia e medicina).
Assim, identificar a natureza da necessidade, a natureza do
serviço e como o trabalho das equipes devem se estruturar é algo muito
mais complexo que ler orientações técnicas e resoluções. Implica em ler
com criticidade a dinâmica do real que engendra as necessidades dos
trabalhadores e a forma como o Estado organiza as respostas através de
suas instituições para se refletir como organizar a rotina de trabalho.
A política de saúde, por exemplo, percebe o processo de saúdedoença de forma bastante totalizante, concebendo os fatores sociais
como preponderantes; mas esta política não enfrenta o empobrecimento
com benefícios e serviços (isto se dá no SUAS), pois se centra em
cuidar do adoecimento do corpo – por meio de prevenção, promoção e
atenção à saúde.
Por sua vez, por mais que a saúde física seja condição para
trabalhar, a política de assistência social não oferta serviços e benefícios
que restitui a saúde, pois ela compensa com serviços e benefícios sociais
a exploração a que a classe trabalhadora está submetida.
Reconhecer a natureza da intervenção significa reconhecer a
natureza do serviço, o que é necessário para que não se desvirtue ou
dilua sua função em outras atividades, nem que sejam subestimadas ou
superestimadas suas possibilidades no campo específico da atividade
humana (TONET, 2005). É muito comum, por exemplo, que o
Judiciário, na ânsia de ver os serviços funcionando, institua a prestação
de alguns serviços à comunidade desvirtuando sua função; ou que a
assistente social do CRAS desempenhe tarefas que cabem à Unidade
Básica de Saúde, como orientações sobre gestação, etc.
Outra análise crítica que pretendemos tecer é da relação entre a
necessidade posta e as políticas que vêm sendo defendidas pelo capital
como a solução de nossos problemas e que a profissional crítica precisa
conseguir desvelar para além da aparência.
Os dados do SAICA revelam, por exemplo, que a primeira
política que precisamos perceber a natureza, para além de moralismos, é
a da criminalização do narcotráfico que, combatido pela violência, gera
uma guerra civil que tende a um generalizado rebaixamento humano
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com crimes cada vez mais cruéis75 e ao número cada vez mais elevado
de mortes entre traficantes e policiais; de crianças e adolescentes
violentados e negligenciados que precisam de acolhimento.
É da natureza da guerra contra o narcotráfico, portanto, o
rebaixamento humano (adolescentes e policiais precisam desenvolver a
capacidade de matar para não morrer) e a produção de órfãos e
violentados em escala industrial. Defendemos respostas de natureza
humanizantes, não a violência militar.
A política de legalização das drogas tem natureza contrária
porque permite que do dia para a noite não precise mais investir em
armamentos, presídios, etc., já que a venda sairá da clandestinidade do
crime para o controle do Estado, desde a produção (prezar pela
qualidade da droga implica prezar pela saúde de quem consome), bem
como a venda, viabilizando retirar as crianças do trabalho infantil no
narcotráfico.
Além disso, viabiliza a desmilitarização da polícia (os policiais
são submetidos a treinamentos que os torna cães de guarda, não seres
humanos76), permite economizar em armamentos, presídios e todo
aparato de repressão para investir em escolas, ciência, arte, cultura e
demais medidas humanizantes.
A legalização tem a capacidade de acabar com a guerra e
devolver dignidade aos traficantes que se tornarão trabalhadores com
direitos resguardados e aos policiais que não mais precisarão dar suas
vidas para garantir as taxas de lucratividade do capital (este é o único
que sairá perdendo). Este é o caminho para deixarmos de gerar órfãos e
violados e constituir condições propícias ao desenvolvimento das
crianças e adolescentes.
Para além do moralismo, precisamos, portanto, pensar
criticamente na natureza das políticas que perpassam o nosso cotidiano
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O estupro coletivo que uma adolescente sofreu por 33 homens no Rio de Janeiro
em outubro de 2016, por exemplo, foi empreendido por homens envolvidos com o
narcotráfico. Este é um entre milhares de outros exemplos de rebaixamento
humano pelo narcotráfico. Notícia disponível em: <http://g1.globo.com/rio-dejaneiro/noticia/2016/06/policia-conclui-inquerito-de-estupro-coletivo-no-rio-comsete-indiciados.html>.
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Como pudemos ver num vídeo que vazou na internet de treinamento da PM do
Paraná em que estão correndo e gritando o seguinte hino: “bate na cara, espanca
até matar; arranca a cabeça e explode ela no ar; arranca a pele e esmaga os seus
ossos; joga ele na vala e reza um pai nosso”. Vídeo disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=IfIWu6Pnduw>.
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(a internação para dependentes químicos, os manicômios para os loucos,
os presídios para os bandidos, tudo deve ser radicalmente apreendido).
Outra questão a se perceber na relação entre natureza das
políticas propostas e a natureza das necessidades que se quer sanar
consiste em conhecer seus nexos causais para que seja possível propor e
executar adequadamente as políticas sociais.
A saúde mental, por exemplo, lida com a exacerbação do
estranhamento a ponto de prejudicar o indivíduo na sua vida cotidiana.
Pode haver situações de fundo mais marcadamente biológico, mas os
sujeitos que chegam aos CAPSs apresentam vivências tão perturbadoras
que deformaram tanto sua autoimagem, a constituição de seus sentidos e
sua apreensão do mundo. Tudo isso se materializa em comportamentos
“antissociais” que expressam suas dores.
Apagado este conjunto causal, o encaminhamento coerente é a
internação e medicalização a cada ato (auto) destrutivo; diante deste
conjunto causal, a vivência dos afetos conturbados faz parte da própria
terapêutica e é exatamente com isso que a equipe precisa se habilitar a
administrar. Às vezes, será preciso o uso de medicamentos, técnicas de
contenção, mas a vivência destes comportamentos para sua
ressignificação é o esperado.
Em relação à violência que o CREAS atende, também se refere a
um tipo de estranhamento que deforma o sentido mais humano dos
humanos: o amor. As violências no seio da família apenas podem ser
compreendidas a partir da compreensão do patriarcado que coloca as
mulheres e os filhos como propriedade do patriarca, quem tem o poder
de decisão sobre tudo, inclusive sobre seus corpos podendo violentá-los.
Neste sistema, o amor é substituído pela relação de posse e as
manifestações de ciúme e controle são romantizadas: a boa esposa e o
bom filho são aqueles que não questionam a decisão do patriarca e toda
ação de controle deste é tida por amor e zelo à família. Sendo ele o
proprietário que conduz a família, acima de todos, todos lhe são servos
no espaço doméstico e a ele cabe o direito de ser servido e de castigar: a
janta que não ficou pronta, a roupa que não estava bem passada, a nota
que o pai não gostou, tudo pode ser razão de castigos físicos e verbais.
Encobertas estas causalidades, a assistente social tende a
reproduzir a cultura patriarcal e promover grupos para que as mulheres
lamentem suas dores, mas sigam firmes e resignadas, para orientá-las
em torno de comportamentos que devem ter para evitar a fúria dos
agressores, enfim, ensinam ainda mais subserviência. Caso percebam as
relações patriarcais, o trabalho será no sentido de desnaturalizar a
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subserviência e constituir estratégias coletivas para a constituição de
relações mais igualitárias.
A mesma demanda (mulheres vítima de violência), o mesmo
instrumental de trabalho (trabalho em grupo), as mesmas participantes, o
que difere a intervenção moralista e conservadora da crítica é o
compromisso ético-político e o aparato teórico-metodológico coerente.
O objeto de intervenção da assistente social é o rebatimento da
“questão social” na reprodução do trabalhador e sua família. Seja no
CRAS gerindo benefícios sociais e articulando a rede assistencial do
território; seja no CREAS atendendo mulheres, crianças, idosos em
situação de violência; nos CAPS lidando com a loucura; nos serviços de
acolhimento; sempre a assistente social será o braço do Estado (direta ou
indiretamente) no atendimento de necessidades sociais por meio de
serviços e benefícios necessários à reprodução do trabalhador e sua
família.
Sempre serão ações de duplo caráter: econômico (socializa
riqueza social para satisfazer necessidade) e ídeo-político (como
apreende e responde aos conflitos sociais). São todas ações de interesse
da classe trabalhadora e que recaem sobre os indivíduos, famílias e
comunidades que mais sofrem a exploração e as opressões e, por isso,
quem porta em potencial a capacidade de promover transformações mais
radicais, profundas e perenes.
Se para a revolução é irrisório de José da Silva será internado
numa comunidade terapêutica; se Felipe será submetido a medida
socioeducativa de privação de liberdade; se Talita não terá mais a
guarda de seu filho, etc.; para a família Silva tais questões eram
essenciais.
Se a família Silva e os profissionais dos serviços sociais não são
capazes de construir a emancipação humana, tampouco a cena política
esvaziada destes sujeitos será capaz de levar a transformações mais
profundas. Este é o limitado, mas não irrelevante, espaço de autonomia
profissional relativa da assistente social, o espaço em que sua habilidade
profissional de identificar necessidades e acionar os mais coerentes
aparatos institucionais pode trazer saltos qualitativos de atendimento.
A compreensão coerente da necessidade em relação a seus
determinantes sócio-históricos chega ao primeiro requisito citado por
Tonet (2005) para as práticas emancipatórias. O conhecimento mais
profundo e sólido possível da natureza do fim que se pretende atingir, no
caso, a emancipação humana, por uma razão óbvia: os fins qualificam os
meios. O autor assinala que não bastam ideias vagas ou esquemáticas,
nem um compromisso subjetivo, preocupação, o desejo de ter a
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emancipação humana como objetivo. Trata-se de um enorme esforço
para se fazer crítica ao passado e uma demonstração clara e sólida, em
sua natureza genuína, de uma perspectiva superior para a humanidade.
Evidenciamos detalhadamente o que entendemos por
emancipação humana e como as políticas sociais participarão desta
construção histórica, declarando que o ponto de virada qualitativo é a
tomada do Estado burguês para o que já temos base material, falta-nos
constituir a base espiritual, o que requer necessariamente a instituição de
práticas pedagógicas emancipatórias.
Tonet (2005) fala que a ação educativa eficaz precisa se nutrir do
conhecimento do efetivo processo real em que se desenrola. Segundo o
autor, é necessária uma compreensão mais ampla e profunda possível do
mundo atual; da lógica que preside fundamentalmente a sociabilidade
capitalista; as características essenciais da crise, de suas consequências
para o processo de autoconstrução dos seres humanos; de que maneira a
crise se expressa nos diversos campos de atividade humana e de que
forma a crise se manifesta na realidade nacional e local. Aqui se deve
buscar o saber produzido na perspectiva radicalmente crítica.

5.3.1 A competência profissional frente à conjuntura pós-golpe 2016

Aqui queremos defender a competência profissional como aquela
que realiza o encontro do sujeito com sua personalidade históricocoletiva, ou seja, como trabalhador que compreenda seu valor individual
no conjunto da classe trabalhadora (NOSELLA, 2005). Vamos falar dos
desafios que o tempo histórico traz a nossa categoria profissional.
A sociabilidade brasileira tem passado por veloz transição
histórica que o senso comum não está conseguindo entender ou com ela
lidar. Todos os dias são noticiados fatos que nos traz desde o âmago
imensa indignação. A Lava Jato trouxe à luz do dia a podridão da
política burguesa para mexer com os afetos e conduzir através deles a
resolução política da crise financeira que, conforme se instaurou,
provocou desemprego, fome, insegurança, enfim, mal-estar.
Diante da crise que se instaura e a insatisfação popular que
explode nas jornadas de julho de 2013, a operação Lava Jato (que teve à
frente o Juiz Sérgio Moro em nítida parceria com PSDB e outros setores
da direita, o imperialismo estadunidense e a grande mídia) traz à luz do
dia informações selecionadas (camuflando a participação da direita,
evidenciando a do PT) de corrupção com as quais bombardearam a
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população para suscitar ódio ao PT (criando o caldo cultural para tornar
o golpe deglutível) a partir de críticas irracionais e preconceituosas.
Dois preconceitos foram fundamentais: o ódio de classe contra um
governo, cujo partido teve origem entre os trabalhadores; o sexismo
contra uma presidente mulher. Foi um golpe capitalista, imperialista,
racista e patriarcal.
O discurso era que a suposta crise fiscal era fruto de um governo
irresponsável que exagerou nos gastos (típico discurso patriarcal contra
uma presidente mulher) e que era preciso a experiência de um homem
sério, um bom gestor para implementar medidas amargas que sanarão os
problemas. Sim, sanarão os problemas do capital (enquanto intensifica o
nosso), já que por trás deste discurso estão os interesses imperialistas
sobre nossos recursos naturais (minérios, petróleo, território, etc.) e a
intensificação da exploração de nossa classe trabalhadora para torná-la
mercadoria mais barata, único meio ampliar os lucros do capital.
O PT vinha gerindo o Estado brasileiro em nome do capital,
dentro dos limites da Constituição Federal de 1988 e ao capital esta
carta legal reserva direitos demais aos trabalhadores. O PT nunca se
negou a fazer contrarreformas que prejudiquem o trabalhador. Tanto
assim que Dilma iniciou seu governo propondo ajuste fiscal através do
PL 257/2016 no qual previa corte de benefícios a servidores,
congelamento de salários e concursos públicos, etc. Sua origem de
classe, porém, tornaria inviável um processo sem mediações com os
interesses dos trabalhadores e não sairia tão bem feito do que feito pelas
próprias mãos das elites. A retirada do PT era necessária, as tentativas
de vencê-lo nas urnas não foram exitosas e um golpe foi empreendido.
Vimos sob nossos olhos o que Lukács (2013) denunciava acerca
do imperialismo estadunidense incorporar a política manipulatória do
nazismo por meio da publicidade na política e a manipulação dos meios
midiáticos. A presidente Dilma foi deposta por razão não prevista na
legalidade (pedaladas fiscais), um governo ilegítimo assumiu
indevidamente o Estado com um projeto que foi refutado pelas urnas,
num golpe de Estado tão bem dado, que até importantes setores da
esquerda não o percebeu.
Foi por meio de um discurso conservador e preconceituoso que as
elites locais empreenderam, a partir do Judiciário, um golpe imperialista,
pautado nos interesses mais atrasados do latifúndio e a entreguista elite
nacional. A partir de 2016, atravessamos processos políticos que ainda
não estão claros à população, mas que sob a ótica do capitalismo
dependente, trata-se de “um museu de grandes novidades” (Cazuza em
“O tempo não Para”): um processo de revolução passiva através do qual

407
as elites mais retrógradas e ligadas ao imperialismo estadunidense
reconfiguram por cima através de golpe a sociabilidade brasileira a
partir de seus interesses, deixando de lado os trabalhadores brasileiros
que são os que vão pagar por toda crise (FERNANDES, 2005).
Quando chamamos a atenção para o golpe, estamos longe de
afirmar que tudo ia bem nas mãos do PT até que o golpe se deu.
Chamamos a atenção para o golpe porque ele institui ilegalmente um
governo que, em nome de latifundiários, industriais e banqueiros, tem a
finalidade de destruir os direitos garantidos à classe trabalhadora pela
Constituição Federal de 1988, e a consolidação das leis trabalhistas,
reformulando-as exclusivamente conforme seus interesses, abrindo
flancos políticos ao autoritarismo.
O capital apenas consegue sair da crise ampliando seus lucros e
isso pode se dar de duas formas: através de investimento em ciência e
tecnologia, para que se constituam maquinários mais produtivos capazes
de ampliar a extração de mais-valia relativa; ou a intensificação e
ampliação da jornada de trabalho com redução de salários, para ampliar
a extração de mais-valia absoluta (MARX, 2011).
O capitalismo dependente se caracteriza pela economia pautada
na extração de mais-valia absoluta e o golpe empreendido tem por
objetivo salvar o capital da crise, ampliando a natureza de dependência
entre países centrais e periféricos.
No plano das relações trabalhistas, conforme extração de maisvalia absoluta, a reforma trabalhista aprovada serve para ampliar a
jornada de trabalho, diminuir o tempo de folga, precarizar as formas de
contratação e tornar o negociado preponderante ao legislado, podendo
ser estabelecidas condições mais precárias do que o previsto em lei. O
que se quer é alterar o padrão de exploração sobre a classe trabalhadora
brasileira, intensificando o processo de superexploração do trabalho,
precarizando a vida dos trabalhadores.
Assim, a proteção das relações de trabalho conquistada pela
classe trabalhadora pela CLT está sendo destruída e teremos uma
sociabilidade que se ergue a partir de patamar exploratório semelhante
ao do século XIX. Os retrocessos não dizem respeito apenas às relações
de trabalho, mas também a proteção social ofertada pelo Estado. O
documento “Ponte para o futuro” deixa bem evidente que os direitos dos
trabalhadores, previstos pela Constituição Federal de 1988, não cabem
mais no bolso do capital em crise:
[...] Mas esta mesma Constituição e legislações
posteriores criaram dispositivos que tornaram
muito difícil a administração do orçamento e isto
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contribuiu para a desastrosa situação em que hoje
vivemos. Foram criadas despesas obrigatórias que
têm que ser feitas mesmo nas situações de grande
desequilíbrio entre receitas e despesas, e, ao
mesmo tempo, indexaram-se rendas e benefícios
de vários segmentos, o que tornou impossíveis
ações de ajuste, quando necessários. Durante certo
tempo houve espaço para a expansão da carga
tributária e evitaram-se grandes déficits. Como
também houve um certo crescimento econômico
que permitiu aumento das receitas fiscais (PMDB,
2016, p. 07).

Os golpistas reconhecem que o governo do PT promoveu
crescimento econômico que foi o que permitiu a expansão de
investimento em políticas sociais, mas que este tempo acabou. Atribuem
aos investimentos em serviços e benefícios sociais a origem do déficit
público. Ao reclamarem que estas previsões legais engessam o
orçamento, deixam escapar o alvo prioritário do golpe: as fontes de
recursos dos sistemas de proteção social previstos pela Constituição
Federal de 1988.
Os esforços de ajuste, quando estes são requeridos, acabam se
concentrando numa parcela mínima do orçamento, o que torna o ajuste
mais difícil e menos efetivo. Esta é uma das razões principais porque as
despesas públicas têm crescido sistematicamente acima do PIB (PMDB,
2016, p. 09).
Assim, o golpe se dá para, em tempos de crise, enxugar
bruscamente os investimentos sociais para reverter dinheiro aos bancos
e esta medida não é de caráter conjuntural, enquanto durar a crise, mas
como o novo padrão de gestão do fundo público, a partir de outra
legalidade. O “Ponte para o futuro” é explícito ao apontar a necessidade
de transformação legal para trazer transformações duradouras na forma
de gerir o fundo público.
[...] Ainda que mudássemos completamente o
modo de governar o dia a dia, com comedimento e
responsabilidade, mesmo assim o problema fiscal
persistiria. Para enfrentá-lo teremos que mudar
leis e até mesmo normas constitucionais, sem o
que a crise fiscal voltará sempre, e cada vez mais
intratável, até chegarmos finalmente a uma
espécie de colapso (PMDB, 2016, p. 05).

Eliminar os avanços sociais da Constituição Federal de 1988 é o
objetivo do golpe e a primeira coisa que fez o governo golpista, ainda
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em 2016, foi aprovar a emenda constitucional 95, conhecida como PEC
do fim do mundo por congelar (a partir de 2018), por 20 anos, o
financiamento das políticas sociais. Nenhum governo no mundo foi tão
ousado. Se isso já não bastasse, usaram o intervalo entre 2017 para 2018
preparar o terreno. O governo Temer vem promovendo severos cortes:
foi anunciado um corte de 70% dos recursos do SUS; para as
universidades, de acordo com a Associação Nacional dos Dirigentes Das
Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), em 2017, o custeio
das universidades federais foi reduzido em R$ 1,7 milhão, e os
investimentos tiveram uma queda de R$ 40,1 milhões. Em comparação
com o orçamento de 2016, levando em conta o Índice de Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o orçamento das universidades
federais teve uma perda de 11,8% e o corte nos investimentos foi de
46,2%. Além disso, há o problema de que o governo não libera a
totalidade dos recursos, já escassos. O limite liberado para custeio foi de
70%, enquanto apenas 40% foram liberados para investimentos
(ANDES, 2017).
Ainda conforme o ANDES (2017), a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) de 2018 trouxe consigo mais de 40 vetos que não
permitiram ou limitaram investimentos em áreas como educação, saúde
e infraestrutura. Temer também vetou uma emenda que criava uma
auditoria da dívida pública.
Enquanto o Brasil pratica as mais altas taxas de lucros por
pressão dos bancos, que são os maiores adversários do servidor público,
o “Ponte para o Futuro” distorce a realidade culpabilizando os
investimentos sociais
Para um futuro próximo podemos supor que a
inflação vai perder força naturalmente em função
da contratação da demanda agregada e da
contenção dos gastos públicos. Por este lado, é
possível que os juros possam cair a partir de 2016.
A economia brasileira convive há longo tempo
com a anomalia de juros elevadíssimos para
controlar a inflação e financiar o endividamento
público. Este é um tema ainda não totalmente
compreendido, mesmo pelas mentes mais
preparadas e experientes. Uma única coisa parece
certa: o Brasil nunca exibiu uma garantia sólida de
equilíbrio fiscal de longo prazo e os juros altos
talvez sejam o preço que pagamos por isso
(PMDB, 2016, p. 14).
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As mentes preparadas, experientes e cínicas dos homens brancos
golpistas distorcem a causa da alta dos juros e, diante deste falso
diagnóstico, propõem o aprofundamento do superávit primário como
forma de controlar a inflação e promover o crescimento econômico.
O primeiro objetivo de uma política de equilíbrio
fiscal é interromper o crescimento da dívida
pública, num primeiro momento, para, em
seguida, iniciar o processo de sua redução como
porcentagem do PIB. O instrumento normal para
isso é a obtenção de um superávit primário capaz
de cobrir as despesas de juros menos o
crescimento do próprio PIB.[...] (PMDB. 2016, p.
13)

Este contingenciamento de recursos em investimentos sociais é o
que está por trás do desmonte de toda rede de serviços sociais e da
reforma da previdência. Esta é justificada por um suposto déficit. O
PMDB denuncia que as contas não fecham e atribuem este déficit a uma
questão demográfica:
A outra questão da mesma ordem provém da
previdência social. Diferentemente de quase todos
os demais países do mundo, nós tornamos norma
constitucional a maioria das regras de acesso e
gozo dos benefícios previdenciários, tornando
muito difícil a sua adaptação às mudanças
demográficas. Nós deixamos de fazer as reformas
necessárias decorrentes do envelhecimento da
população nos anos 1990 e 2000, ao contrário de
muitos países, e hoje pagamos o preço de uma
grave crise fiscal. O resultado é um desequilíbrio
crônico e crescente. Em 2015 a diferença ou
déficit entre as receitas e as despesas no regime
geral do INSS está em 82 bilhões de reais. No
orçamento para o ano que vem esta diferença salta
para 125 bilhões. As projeções para o futuro são
cada vez piores (PMDB, 2016, p. 07).

O golpe empreendido em nome deste projeto que apresentamos
deixa claro que sua mira está voltada sobre os serviços públicos, os
servidores públicos, os salários e as condições de trabalho de todos nós,
porque seu objetivo é ampliar a taxa de lucros do capital (nacional e
internacional) em crise.
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Precisamos ter claro o que se passa no plano da luta de classes:
ou os bancos imporão seus objetivos de ampliar o superávit primário
comprimindo o custeio em Políticas Sociais, ou os trabalhadores
usuários e executores destas políticas derrubarão o Golpe o projeto que
ele pretende impor à sociedade brasileira.
Até o momento, a população não se levantou contra as medidas
do governo golpista porque é cotidianamente convencida pelos meios de
comunicação com os argumentos neoliberais. O capital fictício
estrangula o investimento, degrada sua qualidade e se atribui ao caráter
público da administração a precariedade. A ideologia neoliberal difama
o Estado como ineficiente, moroso, perdulário, criando terreno para
transferir os setores rentáveis ao mercado.
Neste contexto, é preciso que a assistente social, enquanto
majoritariamente servidora pública nas posições mais baixas da
burocracia estatal, tenha em mente que, enquanto servidoras públicas da
execução de políticas sociais, estamos no centro dos ataques do governo
golpista
Nossa crise é grave e tem muitas causas. Para
superá-la será necessário um amplo esforço
legislativo, que remova distorções acumuladas e
propicie as bases para um funcionamento virtuoso
do Estado. Isto significará enfrentar interesses
organizados e fortes, quase sempre bem
representados na arena política. Nos últimos anos
é possível dizer que o Governo Federal cometeu
excessos, seja criando novos programas, seja
ampliando os antigos, ou mesmo admitindo novos
servidores ou assumindo investimentos acima da
capacidade fiscal do Estado [...] (PMDB, 2016,
p.5).

O desmonte dos serviços públicos implica desemprego de
diversos profissionais, a degradação dos seus salários e planos de
carreira e o absoluto sucateamento dos serviços sociais por meio de sua
mercantilização. Sem dúvida, os proletarizados da burocracia estatal são
um segmento com combatividade em potencial: são funções nas quais
possuem estabilidade que possibilita a sindicalização e maior segurança
para irromper greves. São setores que estão no centro dos ataques do
capital e certamente perderão seus cargos e carreiras se não reverterem
as medidas de austeridade.
Estes enfrentamentos tendem à radicalização e às situações de
confronto aberto, como a luta dos professores estaduais do Paraná, que
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tomou repercussão nacional em 2015 pela truculência da polícia do
governador Beto Richa (PSDB), tendem a ser a regra a partir daqui.
A precarização do mercado de trabalho da assistente social não se
dará apenas sobre quem ainda vai ingressar no serviço público. As
profissionais já concursadas também correm riscos, na medida em que a
extinção dos serviços público e gratuitos é a agenda do governo golpista
A terceira regra nova do orçamento é a ideia de
“orçamento com base zero”, que significa que a
cada ano todos os programas estatais serão
avaliados por um comitê independente, que
poderá sugerir a continuação ou o fim do
programa, de acordo com os seus custos e
benefícios. Hoje os programas e projetos tendem a
se eternizar, mesmo quando há uma mudança
completa das condições. De qualquer modo, o
Congresso será sempre soberano e dará a palavra
final sobre a continuação ou fim de cada programa
ou projeto (PMDB, 2016, p. 10).

A demissão de servidores públicos concursados está para ser
regulamentada pelo Projeto de Lei do Senado Complementar (PLS) nº
116/2017, de autoria da senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE).
Falamos da permissão legal de demissões a partir de avaliação de
desempenho num contexto em que o governo se coloca como tarefa
prioritária a compressão do aparato estatal. Isto abre caminhos para a
perseguição política, para a demissão em massa de servidores públicos.
A tendência é a substituição dos servidores efetivos pelos terceirizados,
submetendo-os à semelhante proletarização que sofrerá toda classe
trabalhadora.
Além de precarizar a condição de vida da categoria profissional,
as terceirizações hão de precarizar os serviços ofertados aos
trabalhadores, em nome dos lucros das empresas que mediarão sua
execução. Tal como toda extração de mais-valia, o lucro do empresário
que intermedeia a execução de políticas sociais vem da precarização das
relações de trabalho dos executores (achatamento de salários, corte de
benefícios, destruição de planos de carreira) e isso levará à precarização
das políticas sociais ofertadas à classe trabalhadora. Teremos expressões
cada vez mais agudas da “questão social” trabalhadas por mecanismos
cada vez mais precarizados, insuficientes e ineficientes, a ponto de por
em xeque a capacidade de o Estado conseguir coesionar a sociedade em
torno do projeto burguês de sociedade.
Diante de sua negação prática pela ordem do capital, os direitos
portam peculiaridades importantes para o processo de insurgência dos
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trabalhadores na contestação das leis mercantis do capitalismo, porque
de um lado legitima a existência de necessidades humanas coletivas não
sanadas pelas relações mercantis, denunciando a existência de uma
unidade coletiva dos trabalhadores. Os estudantes têm ocupado as
escolas e universidades por educação, sem tetos ocupam a cidade
reivindicando política habitacional e a luta vai colocando o consenso
neoliberal em xeque.
É preciso deixar claro que apenas a compreensão do papel da
dívida pública pode indicar a melhor saída para nossos problemas. Caso
as assistentes sociais e demais servidores públicos não queiram ver suas
carreiras destruídas, será preciso compreender e denunciar o parasitismo
dos bancos.
Conforme o capital se modernizou e os bancos tomaram a
centralidade da economia, o papel da dívida pública tomou centralidade
na subjugação dos países dependentes aos imperialistas. A dívida
pública se torna o maior negócio dos países centrais, sendo seu melhor
cliente os países dependentes – empobrecidos pela relação de
exploração a que estão submetidos – aos quais consegue exportar capital
a juros elevadíssimos.
Não é o excessivo gasto com políticas sociais que decretam o
colapso da economia e os altos juros bancários. A cínica falácia
neoliberal sobre os investimentos sociais esconde os bancos e sua ação
imperialista sobre o fundo público. O Estado brasileiro investiu nos anos
de 2012 a 2015, segundo os dados da auditoria cidadã da dívida pública
, uma média de 43% de suas despesas com pagamento de juros da dívida
pública (valores entre 700 bilhões e 1 trilhão de reais). Nestes mesmos
anos, foi gasto, em média, 22,75% em previdência social e míseros
4,14% com saúde; 3,67% em educação e 0,31% com ciência e
tecnologia.
Estes dados mostram que é mentiroso dizer que o que onera o
Estado é o salário e a carreira do professor, das enfermeiras, assistentes
sociais, etc. Levar esta verdade ao conhecimento dos trabalhadores
brasileiros é a única forma de reverter o processo político em curso.
É preciso denunciar que a emenda constitucional 95 promoveu
alterações constitucionais que aniquilarão o SUS, o SUAS, o sistema de
educação e estamos fadados à subjugação econômica e tecnológica ao
não investirmos mais em ciência e tecnologia. No que depender dos
golpistas, seremos eternamente dependentes e submissos ao
imperialismo
Em segundo lugar, o Estado deve cooperar com o
setor privado na abertura dos mercados externos,
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buscando com sinceridade o maior número
possível de alianças ou parcerias regionais, que
incluam, além da redução de tarifas, a
convergência de normas, na forma das parcerias
que estão sendo negociadas na Ásia e no Atlântico
Norte. Devemos nos preparar rapidamente para
uma abertura comercial que torne nosso setor
produtivo mais competitivo, graças ao acesso a
bens de capital, tecnologia e insumos importados
(PMDB, 2016, p. 17).

Ao invés de nos aproximarmos do imperialismo estadunidense e
compactuar com nossa subjugação por meio do monopólio tecnológico
dos EUA, é preciso reconhecer o papel estratégico da ciência e
tecnologia nos países dependentes, sendo setor estratégico que precisa
receber mais recursos para desenvolvamos nossos meios de produção de
forma autônoma e soberana, permitindo que alavanquemos,
ultrapassemos a superexploração do trabalho. Este é um setor que não
pode ficar subjugado aos ditames imperialistas.
Precisaremos defender a nossa previdência social e denunciar a
DRU (Desvinculação de Receita da União) que Temer conseguiu
aprovar em agosto de 2016 até 2023, ampliando-a de 20 para 30%
(CALGARO; GARCIA, 2016). Isso, na prática, significa que 30% dos
recursos arrecadados para a seguridade social (saúde, previdência social
e assistência social) seja usado para outras finalidades.
Não bastassem os bancos, é preciso denunciar as empresas: por
trás do falso déficit da Previdência Social esconde-se anistia do Estado
ante as enormes dívidas de empresas gigantes, como, conforme
Magalhães (2017), a VARIG, a VALE, o Bradesco, etc., totalizando 426
bilhões (três vezes o valor do suposto déficit). Caso não vençamos esta
batalha, não nos aposentaremos mais, pois será missão impossível ter 49
anos de contribuição num mercado desregulamentado e cheio de
desempregados.
A pobreza tende a explodir em violências individuais e revoltas
coletivas não contarão com a coesão política promovida pelas políticas
sociais, o que indica a tendência de aumento da repressão. Isso porque o
estrangulando da fonte de financiamento das políticas sociais promovido
pelos bancos as desconectam dos valores emancipatórios que imbuíam a
luta dos trabalhadores quando da conquista dos direitos sociais, ainda na
época ascendente do capital, e ela tende a colapsar. Não falamos apenas
do colapso no sentido dela não possuir condições sequer de atender às
necessidades imediatas do público usuário que morrerá por omissão do
Estado; nem mesmo da mercantilização de sua oferta.
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Ao mesmo tempo em que hão de perder eficiência de sanar as
necessidades imediatas (campo econômico), tendem a perder sua
capacidade política de coesionar a classe trabalhadora em torno do
projeto burguês. Nesta fase de decadência, na qual o capital não
consegue se desentrelaçar de seus próprios limites, as políticas sociais
tornam-se cada vez mais estritamente mecanismos de contratendência de
queda da taxa de lucros e instrumento de administração da barbárie
social; quanto mais precarizada, mais delicada se torna sua tarefa
política de coesionar a sociedade em torno do projeto burguês.
As políticas sociais são mecanismos de gestão das necessidades
coletivas através de recursos do fundo público. Sua natureza se refere a
necessidades coletivas e por isso elas apresentam condições de se tornar
mecanismo de aglutinação de lutas. Vimos a explosão da luta dos
secundaristas contra o desmonte do ensino médio: professores entrando
em confronto com a polícia por suas carreiras e condições de trabalho,
etc.
O problema particularmente grave para o nosso tempo é o cada
vez mais perigoso fracasso dos corretivos instituídos pela dimensão
política. Os corretivos da formação do Estado no capital sempre foram
problemáticos, mesmo na fase ascendente de desenvolvimento do
sistema, mas na fase descendente eles se tornam mais aventureiros e
arriscados (MÉSZÁROS, 2015). As aventuras de Temer e os golpistas
estão cavando uma cova em que cairão ou eles, ou nós, trabalhadores.
Até o presente, o uso da manipulação e violência tem conseguido
garantir o status quo. Porém, a cada ato que repõe a sociabilidade, repõe
as razões do estranhamento humano. Por isso, por mais que hoje
estejamos passando por um golpe de Estado com reações contidas,
porque existe uma dose de convencimento. Este convencimento, a partir
de falsas premissas, tende a desmoronar à medida que as decisões hoje
tomadas pelos golpistas impactem sobre a vida cotidiana dos
trabalhadores, contanto que estes impactos sejam problematizados de
forma crítica.
A necessidade de coesão é uma exigência absoluta e, portanto,
não pode desaparecer – nem com o fenecimento do Estado
(MÉSZÁROS, 2015). O recrudescimento das condições de vida da
classe trabalhadora será explosivo em virtude de ser acompanhado pelo
que aqui chamamos por colapso das políticas sociais. Tendem a surgir
revoltas e as principais formas de trato da “questão social” não serão a
coesão política, mas a violência e a manipulação. Neste sentido, a Lei nº
13.260, de 16 de março de 2016, conhecida por Lei Antiterrorismo,
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aprovada em pleno Governo Dilma (PT), serve como instrumento de
criminalizar os movimentos sociais.
A criminalização da pobreza tende a substituir a concepção de
proteção social que inspiraram as políticas sociais sob a luz da
Constituição Federal de 1988 e as políticas sociais devem tomar caráter
punitivo e policialesco. Assistiremos a um abrupto achatamento dos
salários, precarização da proteção social estatal e explosão do
desemprego. Surgirá um exército de miseráveis e esfomeados pelas
cidades e as políticas sociais serão meros mecanismos de gestão da
barbárie, com medidas pontuais, compensatórias e de higienização
social (pobres nos presídios, loucos nos manicômios, dependentes
químicos em comunidades terapêuticas e por trás deles, empresários
lucrando) que acompanharão a repressão aberta (Como Dória tem feito
na Cracolândia).
A indignação deste processo deve desencadear em lutas que
tendem a ser reprimidas e criminalizadas, ampliando o caráter
autoritário do Estado. A repressão pode por em xeque a aparência de
neutralidade do Estado burguês e sua legitimação como instância da
gestão social coletiva acima dos trabalhadores, que pode levar os
brasileiros a lutarem por uma outra forma de Estado, cujas principais
decisões estejam sob o controle da classe trabalhadora.
Para que isto não ocorra, será preciso a naturalização da fome,
miséria e toda sorte de violências cotidianas, o que requererá, no plano
ideológico, a emersão do irracionalismo e do conservadorismo, sendo o
fascismo uma tendência que ascende em conformidade com o
acirramento da crise do capital.
De outro lado, a polarização da luta de classe e a radicalização
das necessidades abre a possibilidade da crítica radical da formação do
Estado no capital vir à tona. Isto abre caminharmos para seu fracasso
histórico em cumprir suas funções corretivas vitais que são requisitadas
pelo processo reprodutivo material antagônico. O Estado em falência
pode por em perigo o processo de reprodução social (MÉSZÁROS,
2015), abrindo caminhos históricos para radicais transformações.
É preciso que identifiquemos e desde já lutemos contra a virada
autoritária que a política brasileira dá a partir do Golpe de 2016 que,
sem qualquer subterfúgio, vem abertamente destruir conquistas
fundamentais de séculos de luta da classe trabalhadora no país. Este
desmonte da esfera coesiva da política denota que dias de truculência
virão pela frente.
Contra o autoritarismo, será necessária a defesa da transformação
da institucionalidade do Estado para que o controle do uso do fundo
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público e das ações dos agentes estatais se dê diretamente pelos
trabalhadores executores e usuários.
Aqueles setores da burocracia estatal combativos precisam
extrapolar os limites do sindicato e constituir pautas para além de
salários e planos de carreira, até porque esta discussão se torna vazia se
desconectada diante da ação imperialista sobre o fundo público.
Esta realidade, fruto das relações do capitalismo dependente
latino-americano (FERNANDES, 2005), nos coloca a tarefa histórica de
transgredir a relação de dependência estabelecida entre elites locais e
imperialistas para que o fundo público possa ser revertido às
necessidades da classe trabalhadora brasileira. Precisamos nos
emancipar destes dois segmentos de elite.
Este é um debate que todo executor de políticas sociais precisa se
apropriar para travar com o público que atende porque apenas a autoorganização da classe trabalhadora pode alcançar esta conquista.
Sindicatos combativos e movimentos precisam se organizar para
constituir a disputa da hegemonia da condução da vida coletiva. A
disputa não está nas eleições; está no cotidiano da classe trabalhadora,
onde nós, assistentes sociais, atuamos.
Quando as ilusões em relação ao capital e ao Estado burguês
desabarem, abre-se o caminho para que a classe trabalhadora aja
enquanto classe para si e busque ser a classe dirigente do seu processo
emancipatório. É então que a práxis política pode se direcionar à
derrubada do Estado burguês pelos trabalhadores politicamente
organizados, o que permite o salto qualitativo fundamental das políticas
sociais: elas agora podem parar de brincar com as consequências para
lidar com as causas das refrações da “questão social”.
Quanto mais se radicalizam as necessidades sociais, mais se
intensifica o imperativo de um projeto de políticas sociais dos
trabalhadores que, a partir da crítica radical, identifique os fatores
causadores das refrações da “questão social” para lidar com eles (e não
com os efeitos), extrapolando as estruturas do direito burguês e livrando
o núcleo socializante das políticas sociais dos limites do capital. Uma
revolução exitosa no século XXI requer trabalhadores politicamente
organizados que tomem o Estado sabendo o que querem fazer dele,
incluindo políticas sociais que sirvam para elevar o patamar de acesso à
riqueza social e socialize o poder político, constituindo democracia
substantiva.
Entre mero instrumento de gestão da barbárie e o uso das
políticas sociais como um mecanismo radical de socialização de riqueza
social e poder político existem infinitas possibilidades. Então, os limites

418
do capital não são absolutos e a luta coletiva é quem pode conquistar
saltos qualitativos, sendo o ponto determinante para o salto qualitativo
das políticas sociais à revolução socialista.
A tomada do Estado pelos trabalhadores é a única forma de barrar
o avanço do capital sobre os trabalhadores (servidores públicos,
camponeses, indígenas, etc.) e liberar o núcleo socializante das políticas
sociais das amarras do capital, tornando viável a socialização de riqueza
material e espiritual o que contribui para subverter as mediações de
segunda ordem do capital e viabilizar a construção da base do
comunismo: o trabalhador associado, livre, consciente e universal.
Os desafios para isso são imensos! Temos uma classe
trabalhadora dispersa e despolitizada; sindicatos tornados instâncias
burocráticas sob o domínio da burguesia para atenuar nossas lutas
(sindicatos pelegos); a pseudoesquerda reformista tem desviado as
atenções dos trabalhadores do projeto revolucionário, nos limitando às
eleições no bojo da democracia representativa burguesa; e os partidos de
projeto revolucionário estão apartados da classe trabalhadora.
Além disso, a lógica mercantil tem sido transposta à militância
política: cada militante quer ser mais revolucionário que o outro; cada
organização quer ser a condutora da revolução; os companheiros se
acham mais revolucionários na medida em que citam uma diversidade
de livros e autores que empilha na memória, mas não significam
comportamentos que rompam com a hierarquização entre homens e
mulheres; brancos e negros e indígenas; e as vanguardas iluminadas,
apartadas das bases, querem conduzir os processos organizativos por
estruturas hierárquicas muitas vezes conduzidas por processos
manipulatórios.
A esquerda precisa se reencontrar com o pensamento
revolucionário e com os trabalhadores. É preciso que o pensamento
revolucionário seja a base de organização dos trabalhadores em disputa
de hegemonia com a classe burguesa. Gramsci (apud COGGIOLA,
1996) defendia a organização dos conselhos de operários,
independentemente dos sindicatos existentes. A determinação do
proletariado por si mesmo supõe uma organização social na qual o poder
de decisão sobre a produção esteja em suas mãos. Os sindicatos
representam uma organização institucionalizada que trava a luta do
trabalhador enquanto assalariado e escravo do capital77; já nos
77

Além da natureza da luta dos trabalhadores nos sindicatos que se restringe à
consciência de classe trabalhadora em si e suas lutas por minorar sua exploração,
há ainda o pelequismo de grande parte dos sindicatos, como se observou na postura
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conselhos, o trabalhador participa enquanto coprodutor/gestor. São os
conselhos, portanto, o embrião do poder popular, se contrapondo ao
poder do capital, podendo chegar à tomada de consciência de si mesmo
frente ao Estado.
[...] o conselho tende, pela sua espontaneidade
revolucionária, a deflagrar em todo momento a
guerra de classes; o sindicato, pela sua forma
burocrática, tende a não deixar que a guerra de
classes seja deflagrada [...] (COGGIOLA, p. 211).

Aqueles setores da burocracia estatal combativos, que estão sob
posse da burocracia sindical, precisam extrapolar os limites do sindicato
e constituir pautas para além de salários e planos de carreira, etc. Até
porque esta discussão se torna vazia se desconectada da compreensão da
ação imperialista sobre o fundo público.
Esta realidade, fruto das relações do capitalismo dependente
latino-americano (FERNANDES, 2005), nos coloca a tarefa histórica de
transgredir a relação de dependência estabelecida entre elites locais e
imperialistas para que o fundo público possa ser revertido às
necessidades da classe trabalhadora brasileira. Precisamos nos
emancipar destes dois segmentos de elite.
Este é um debate que todo executor de políticas sociais precisa se
apropriar para travar com o público que atende, porque apenas a autoorganização da classe trabalhadora pode alcançar esta conquista.
Sindicatos combativos e movimentos precisam se organizar para
constituir a disputa da hegemonia da condução da vida coletiva. A
disputa não está nas eleições; está no cotidiano da classe trabalhadora,
onde nós assistentes sociais atuamos.
A única forma de enfrentar o avanço autoritário do capital
financeiro sobre o fundo público está na construção de organização de
trabalhadores associados em torno de processos que radicalizem a
democracia dos trabalhadores. Todo período histórico em que a classe
trabalhadora se levantou contra o Estado burguês, a gestão coletiva se
deu nos conselhos de trabalhadores – foi assim na Comuna de Paris e na
Revolução Russa.
A luta nos conselhos de trabalhadores consiste na luta
desburocratizada, o que viabiliza aos trabalhadores maior autonomia
sobre suas travas, viabilizando sua organização política conforme seus
interesses, pautados na solidariedade de classe. Nos conselhos, o
majoritária do sindicato dos trabalhadores da educação na greve dos professores
estaduais em 2015.
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conceito de cidadão é substituído pelo de companheiro: para produzir
bem, cada qual possui sua função e seu posto e precisam trabalhar de
forma solidária.
O conselho é o órgão mais adequado de educação recíproca e de
desenvolvimento do novo espírito social e habilidades humanas capaz
de produzir a experiência viva e fecunda da comunidade de trabalho. É
dentro dele que a partir da barbárie do capital as vanguardas podem
construir junto ao trabalhador experiências concretas de solidariedade
por meio de lutas e organizações coletivas (que pressupõem um projeto
coletivo) que possibilitem aos trabalhadores superarem suas questões
corporativas e particularistas (MARTORANO, 2011).
[...] A solidariedade operária que no sindicato se
desenvolvia na luta contra o capitalismo, no
sofrimento e no sacrifício, no conselho é positiva,
permanente; [...] está contida na consciência
gozosa de ser um todo orgânico [...] (GRAMSCI
apud COGGIOLA, p. 210).

Assim, se a política da democracia representativa é exercida na
urna pelo voto, a democracia do trabalhador tem por célula fundamental
os conselhos onde os trabalhadores exercitem diretamente a gestão da
sociedade. O exercício pedagógico com os trabalhadores precisa ser
semelhante ao que Makarenko (2016) empreendia na colônia, de partir
das questões mais elementares, generalizando até as mais fundamentais.
A um trabalhador da saúde pode chegar à crítica do capital ao
mostrar a política de saúde que na ordem do capital está subsumida ao
capital de tal forma que bloqueia o desenvolvimento da indústria
farmacêutica que mantém a produção de medicamentos paliativos para
não encontrar os que curam para manter mercados; ou o Sistema Único
de Saúde que é gerido dando preferência a parcerias público-privadas
que beneficiam grupos privados de saúde em detrimento da estruturação
de amplos serviços públicos, concursos, bons salários e plano de
carreira. Para além do capital, o socialismo pode libertar as políticas
sociais da reificação do capital.
Para tanto, desde já, tal como na esfera produtiva, na reprodução
social é preciso construir o germe da sua cogestão – os conselhos de
trabalhadores, entendidos como trabalhadores auto-organizados na
disputa da gestão. Os serviços sociais precisam ser vistos como
mecanismos da sociedade complexa para a satisfação de necessidades
coletivas e, como tal, de sua propriedade, para o que o controle precisa
se aproximar dos trabalhadores para quem os serviços existem, o que
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significa avançar significativamente na gestão consciente do consumo
coletivo, destruindo a lógica mercantil da troca visando lucros.
Quando toda a comunidade é envolvida na gestão de serviços
sociais, ela é chamada a pensar e compreender a vida coletiva.
Imaginemos uma escola que traga dados de estudantes matriculados,
quanto é gasto com professores, com a merenda, quanto recurso o
Estado repassa para mantê-la, etc. Participar da gestão destes recursos
implica pensar nas necessidades coletivas das crianças do bairro e
permite às pessoas, acostumadas a gerir irrisória quantia de dinheiro, ter
mais intimidade com a gestão de recursos públicos, tendo noção, por
exemplo, que 500 mil reais para manter uma escola ao ano com
pagamento de funcionários, professores, alimentação, material didático,
etc., é insuficiente; mas, que diante dos recursos do fundo público
brasileiro, manter o sistema público, gratuito e de qualidade de educação
e saúde é plenamente viável; apenas não é prioridade neste modelo
societário: ainda em 2014, foram gastos 3,73% com educação, 3,98%
com saúde e 0% para habitação, por exemplo.
É preciso mudar a compreensão de que as políticas sociais sejam
assunto complexo de especialistas porque elas são interesse de todos.
Neste ponto, há vantagens das políticas sociais em relação ao setor
produtivo, já que elas, ainda no marco do capital, já são públicas e de
interesse imediato da população78. Por isso, tais serviços dizem respeito
imediatamente não apenas aos trabalhadores que os executa, mas
também a toda população que por eles são atendidas e, logo, os serviços
sociais podem ser o ponto de partida para a constituição de outra
hegemonia no campo político.
Desta crítica teórico-prática precisa emergir um projeto da classe
trabalhadora em torno das políticas sociais e, a partir daí, para a
sociedade: em vez de pagarmos a suposta dívida pública, de quantas
escolas e professores precisamos, quais salários e plano de carreira, qual
método pedagógico e currículo escolar adequados à construção do
cidadão do porvir; quantos hospitais e unidades básicas de saúde são
necessários, quais equipes precisam ser contratadas, qual o perfil dos
78

No setor privado, o produto do trabalho é alienado do trabalhador e apropriado
privadamente pelo capital, apenas retornando ao trabalhador mediante o consumo
no mercado. Quanto aos serviços sociais, o resultado do seu trabalho é o impacto
do serviço que recai imediatamente sobre a coletividade atendida havendo uma
relação de identidade mais próxima. Além disso, as fábricas são o fundamento da
propriedade burguesa, enquanto os direitos são materializados em equipamentos de
caráter público.

422
profissionais, como se dará o controle da população sobre os
profissionais e o recurso público, etc.
Esta discussão precisa primar pelo processo de politização dos
envolvidos, pela elevação da consciência do individualismo burguês ao
gênero humano para-si, refletindo mecanismos coletivos de satisfação
de necessidades humanas coletivas que suscitem a solidariedade de
classe no lugar do ódio fascista, exercício que contribui para a superação
dos fetiches do capital sobre os sentidos humanos, extirpar o
irracionalismo do debate público, apontando a democracia direta e o
Estado de direitos substantivos como caminho necessário, apenas viável
a partir de outra base econômica.
Expusemos este caminho teórico para defender a atualidade de
nosso projeto ético-político e reivindicá-lo como parâmetro para as
ações profissionais cotidianas constituindo o que entendemos por
competência profissional, aquela que realiza o encontro do sujeito com
sua personalidade histórico-coletiva, ou seja, como trabalhador que
compreenda seu valor individual no conjunto da classe trabalhadora
(NOSELLA, 2005).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em tempos de crise estrutural da sociabilidade burguesa,
retrocesso de direitos e ascensão do conservadorismo, esta tese pretende
reafirmar o projeto ético-político de emancipação humana cunhado pela
profissão, calcado na liberdade, na radicalização da democracia, na
construção de uma sociedade sem opressões, sejam elas étnico/raciais,
sejam elas de orientação e identidade sexual. Primar por emancipação
humana em tempos de passos largos à barbárie não é um devaneio
quixotesco, mas a corajosa demarcação de princípios aos quais não
estamos dispostas a abrir mão.
Buscamos delinear que a partir da propriedade privada emerge
toda exploração e opressão que nos coloca numa condição de vida
estranhada (a partir do trabalho estranhado), na qual nos afirmamos em
nossa negação. Neste sentido, afirmamos que é da propriedade privada
que vêm as relações patriarcais que hierarquizam homens e mulheres a
partir do sexo e polarizam os seres humanos em identidades sexuais
masculinas e femininas com toda construção cultural em torno de
padrões de comportamentos.
Esforçamo-nos em subsidiar cientificamente a defesa política dos
LGBTs de pleno direito de terem reconhecidas a sua orientação sexual e
identidade sexual conforme sua carência íntima. Se a liberdade se
expressa na realização das carências, negá-las consiste em desrealização
e violência. Se uma sociedade emancipada é aquela em que cada
indivíduo pode realizar a si em atividades compatibilizadas com a sua
demanda interior e se a sexualidade humana se expressa pelo trabalho
sexual, logo, o trabalho sexual emancipado é aquele que satisfaz as
necessidades dos participantes. A decisão quanto à orientação e
identidade sexual, assim como os demais aspectos da personalidade, é
algo que diz respeito exclusivamente ao indivíduo.
Pensamos ter dado fundamentos para a compreensão de que não
existe nenhuma patologia em serem gays, lésbicas, bissexuais, pessoas
transexuais, etc. Todo tipo de valoração negativa destas identidades é
fruto de preconceitos oriundos da sociabilidade patriarcal; todo tipo de
identidade estigmatizada na ordem do capital são identidades que não se
conformam às regras patriarcais e são a resistência à sua artificial
polarização em homem e mulher. Toda ação que imprime esta
padronização artificial da propriedade privada é violência e
desrealização. Por isso, é absolutamente absurda e violenta a decisão do
juiz, Waldemar Cláudio de Carvalho, de alterar parcialmente a
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Resolução nº 01/99 do Conselho Federal de Psicologia, redundando na
autorização da “cura gay” no país.
Afirmamos que a vida emancipada é aquela em que os indivíduos
podem ser ricos em carências e vivências (MÉSZÁROS, 2016). Assim,
diferentemente do que os conservadores propõem – de que o mais
saudável para a criança é uma educação dentro de padrões rígidos de
comportamento –, o conceito de vivências (VYGOTSKI, 2006) nos
permite afirmar que quanto mais diversificadas forem as experiências,
mais diversos e ricos serão seus repertórios para constituir a totalidade
das funções psicológicas superiores humanas. Não seria diferente com a
identidade e a orientação sexual. A riqueza de relações permite a riqueza
de carências e este é o indivíduo rico que primamos por constituir.
Outro esforço que fizemos, foi o de falar de criança e
adolescente, não a partir de discursos românticos, mas de cientificidade
que demonstrassem com objetividade o desenvolvimento infantil, o
complexo desenvolvimento deste que é o único animal do planeta Terra
capaz de pré-idealizar os resultados de sua ação e, assim, controlar seu
comportamento, possuindo, portanto, autoconsciência. Fizemos a
análise relacionando Vygotski (1991; 1996; 2001; 2006) com Lukács
(2013; 2010) e Mészáros (2016), sem ter feito leitura de autores que já
tivessem feito tais conexões. Nós o fizemos dentro do exercício de
perseguir com rigor teórico as causalidades constituintes do
desenvolvimento humano e da formação da personalidade. Esta é uma
pesquisa em estado bastante incipiente e requer aprofundamento em
pesquisas posteriores.
Abordamos também o trabalho com famílias para além da
idealização do que sejam as relações familiares. Ao contrário, buscamos
situar a família na reprodução social e nas relações concretas da
sociabilidade capitalista (superexploração do trabalho, relações
patriarcais, etc.) que constitui um contexto hierarquizado, propenso a
violências e opressões.
Foi também pelo viés ontológico-crítico que explicitamos a forma
de ser das políticas sociais no bojo da sociabilidade capitalista,
funcionando como mediação de segunda ordem do capital.
Demonstramos que a ação imperialista sobre o fundo público brasileiro
levará as políticas sociais ao colapso, sobretudo após a aprovação da
emenda constitucional 95 – que congelou os investimentos públicos por
20 anos, o que decreta a falência do SUS público, gratuito e universal;
das Universidades públicas e gratuitas; do ensino infantil, fundamental e
médio públicos e de qualidade, etc.
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Aqui nos cumpre assinalar o limite de nosso trabalho:
anunciamos nossa compreensão da sociabilidade capitalista como
estruturalmente racista e patriarcal, mas não demonstramos como estes
elementos conformam as políticas sociais. Carece de maior
aprofundamento a análise da relação da dinâmica de exploração de
classe com a constituição da divisão sexual e racial do trabalho, todo
aparato de reprodução social (incluindo as políticas sociais e o
ideológico) que daí emerge para viabilizar a reprodução do capital.
Ainda quanto às políticas sociais, anunciamos a generalização da
precarização das relações de trabalho. Não será apenas o público usuário
das políticas sociais precarizado pela terceirização: a tendência é a de
que a própria burocracia proletarizada do Estado seja rebaixada,
perdendo estabilidade, carreiras, achatando bruscamente salários e sua
proteção social. Apenas o avanço para além dos limites do capitalismo
nos dará condições de reverter tais processos.
Por mais que caminhemos para a barbárie, não podemos crer que
se anulem as possibilidades de práticas emancipatórias. Acreditar nisso
significa decretar o fim da história. Por mais que passemos por
retrocessos, é possível não apenas resistir, como também mudar
radicalmente a sociedade, desde que a classe trabalhadora se coloque
como classe para si e este é um processo histórico que precisa ser
construído a partir do hoje e agora pela luta de cada um de nós, engajada
na organização coletiva.
O trabalho que estamos finalizando primou por aproximar os
fundamentos marxistas das respostas profissionais cotidianas, afirmando
que de forma alguma existe dicotomia entre teoria e prática. Ao
contrário, a teoria marxista foi desenvolvida para tomar no pensamento
os movimentos do real, fundando a possibilidade das respostas
(individuais e, sobretudo, coletivas) se conectarem às leituras mais
profundas, de totalidade.
A assistente social comprometida com a emancipação humana
não pode ser uma mera burocrata, uma gestora. Esta concepção
obscurece o terreno da luta de classe e se mantivermos o entendimento
do trabalho dela enquanto mera burocracia (representante do Estado na
materialização de direitos), por mais que busquemos a efetivação da
cidadania, vamos prosseguir tornando-a vazia e passiva, corroborando
com a reificação que o Estado moderno promove de seu complemento
fundamental: o indivíduo que não partilha mais a decisão do coletivo,
ele apenas sofre suas consequências.
Com isso, descarta o coletivo (não temos mais uma questão
coletiva a ser resolvida, mas a minha situação junto ao Estado, a minha
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solicitação de algum benefício ou serviço) e atomiza o social (cada
usuário com a sua “situação” a ser resolvida isoladamente), como se a
condição da classe trabalhadora não fosse ditada por um movimento
macrossocial (CARVALHO, 2011).
A profissional crítica é aquela que desempenha suas funções
profissionais pautada numa análise de realidade pensada desde a
perspectiva da totalidade histórica, que identifica nas expressões da
“questão social” sobre as quais recai o exercício profissional todo um
conjunto de causalidades sócio-históricas que codetermina sua
materialidade, bem como a dos mecanismos institucionais pelos quais o
Estado (ou seu representante por meio de parcerias público-privadas) dá
suas respostas a elas. É aquela profissional que pensa sua atuação para
além da perspectiva individualista, mas situada na luta de classes e, por
isso, seu projeto não é a busca da autossatisfação pelo salário, mas
colocar-se enquanto sujeito ético buscando práticas que materializem o
mais amplo e profundo espectro de valores positivos, através de ações
que dialoguem ativamente com o gênero humano para si.
Sabemos que o ser-para-si propriamente dito do gênero humano
até hoje não foi realizado. Por outro lado, o mero ato do trabalho
significa o por a si mesmo do homem, seu devir homem, o salto já
efetuado da animalidade genericamente muda. O ser-para-si do gênero
humano só pode se realizar adequadamente de forma consciente, deve
estar presente como tal na consciência dos sujeitos.
[...] No caminho continuado até lá, essa
consciência só pode se mostrar adequadamente
realizada em casos excepcionais, e mesmo nestes,
num primeiro momento, de um modo meramente
valorativo, pseudosubjetivo, e não como
consciência de um ser já alcançado, realizador de
valores, que constrói estas formas num patamar
mais elevado [...] (LUKÁCS, 2013, p. 207).

Buscar a realização do ser-para-si do gênero humano requer,
portanto, um profissional cuja leitura do real não perca de vista a
historicidade. Caso perca, a perspectiva de totalidade naturaliza-se as
relações de exploração e opressão capitalista e os “cidadãos
fracassados” alvo das políticas sociais aparecem enquanto sujeitos
disfuncionais a quem cabe ser inserido em processo de “reeducação” e
“integração social”.
A profissional crítica é aquela que reconhece na dinâmica da
sociedade os movimentos de exploração econômica e de opressões e
busca, no acionamento de serviços e benefícios estatais, meios que
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sanem as necessidades do trabalhador para além das relações de
mercado, num viés protetivo, entendendo a ação estatal enquanto o
mínimo de solidariedade e reparo aos trabalhadores que tudo produzem
e que quanto mais produzem, mais empobrecidos ficam (material e
espiritualmente).
Para isso, é preciso que se consiga pensar com coerência a
conexão entre “se... então...”, ou seja, que perceba as necessidades dos
usuários em sua real natureza (para além de estigmas e preconceitos) e
identifique, a partir daí, as causalidades a serem acionadas (LUKÁCS,
2013). Isso requer que a todo tempo ela se utilize da ciência para
analisar as causalidades envolvidas e promover honesta autocrítica
Até por reconhecer a exploração capitalista como origem das
refrações da “questão social” e a natureza burguesa do Estado, a
profissional crítica não fetichiza a ciência, nem a técnica e sabe que,
enquanto membro da mais baixa hierarquia da máquina burocrática
estatal burguesa, não lhe será possível estabelecer a plena coerência da
conexão entre “se... então...” a partir das causas mais profundas das
refrações da “questão social”.
Esta profissional sabe que o movimento desta cadeia causal só
será historicamente viável a partir da tomada de poder pela classe
trabalhadora e a instituição do Estado proletário expressando a
hegemonia politica dos trabalhadores. Esta constatação a impele a
militar em espaços de luta da classe trabalhadora (sindicatos, partidos,
movimentos sociais), sem se eximir de buscar respostas alternativas e
emancipatórias em seu cotidiano de trabalho.
Ainda que não seja possível ir à causa, a identificação das
necessidades de forma coerente é um pré-requisito ao exercício
profissional crítico, pois permite a manipulação das expressões mais
superficiais das refrações da “questão social” de forma a dar suporte ao
enfrentamento dos estranhamentos do público-alvo e não sua reposição.
Além de identificar de forma coerente as causas, a profissional
crítica precisa apontar para as soluções, constituindo um movimento de
esquerda não apenas reativo, mas que seja propositivo à sociedade,
trazendo em pautas políticas que enfrentem o capital (ao invés de
Programa Bolsa Família, Reforma Trabalhista que reduz a jornada de
trabalho e valorização salarial; em vez de “Minha casa, minha vida”,
reforma urbana, etc.).
Apenas pela crítica ontológico-materialista o profissional pode
identificar causas das necessidades do trabalhador sobre o qual recairá
seu trabalho. Apenas quando se reconhece a extração de mais-valia
pode-se compreender a real causa da pobreza e desigualdade com as
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quais lida a assistente social. Quando se reconhece o trabalho estranhado
e toda deformação dos sentidos humanos, pode-se ir à causa de
comportamentos tidos por “antissociais”.
Somente quando se reconhece o patriarcado e sua linha de poder
e reificações é que se torna possível compreender para além da
aparência a violência contra a mulher e crianças e viabilizando a
identificação dos aspectos que precisam de intervenção estatal. Apenas o
viés ontológico-crítico pode desnudar o processo de subjugação dos
negros e índios aos brancos capitalistas e desnaturalizar toda reificação
humana que o racismo promove, colocando as necessidades mesquinhas
dos homens brancos burgueses como absolutas, redundando na negação
das pessoas negras na totalidade do seu ser.
As políticas sociais pensadas e articuladas no plano do gênero
para si, desnaturalizam as relações de exploração e opressão sofridas
pela classe trabalhadora e atuam de forma desigual (investe mais em que
mais precisa) para promover igualdade, entendidas como aparato de
gestão das necessidades sociais coletivas que precisa estar em disputa
pela classe trabalhadora a organizá-los de forma a fazer o uso dos
recursos do fundo público para instituir serviços e benefícios que sanem
as necessidades do trabalhador de comer, vestir-se, educar seus filhos,
curar suas doenças, produzir ciência, apreciar a arte, praticar esportes,
para constituir o cidadão que se quer no futuro.
Os cidadãos, nesta perspectiva, deixam de ser objeto de
intervenção e passam a ser sujeitos ativos no processo de materialização
dos direitos, a partir da luta concreta contra a ação imperialista, tanto
sobre o fundo público, quanto pela apropriação mercadológica dos
serviços (para além das relações do plano material, de posse de meios de
produção, fontes de matéria prima, etc.) e a precarização de sua vida.
A desmistificação do real serve para a disputa de hegemonia, o
que requer também a organização e luta da classe trabalhadora. Se
alterações orçamentárias são difíceis na execução terminal de políticas
sociais sob a lógica contábil mercantil (carecendo da luta dos
trabalhadores), por outro, o reconhecimento das causalidades sociais na
processualidade histórica abre caminhos para o salto qualitativo na
execução das políticas sociais que deixam de ser um aparato de controle
e dominação policialescos e, sob orientação consciente do trabalhador
crítico, pode se tornar um espaço de enfrentamento aos estranhamentos.
Sob relações democrática, os serviços sociais podem colocar os
usuários em contato com a práxis política, ética, artística, etc., que
tendem a ser práxis que conectam a consciência individual à humanogenérica, tornando possível o enfrentamento do estranhamento e a
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autocompreensão crítica dos profissionais envolvidos e dos usuários.
Assim, percebem sua vida e suas penúrias não como acidentes pessoais,
mas como fruto de um processo histórico, que vitimiza milhões de
outras pessoas tal como ele e que pode ser transformador, contanto que
haja organização e luta para a transformação da sociedade (e não do
sujeito individual).
Não basta apenas compreender o movimento econômico. A
forma como a exploração de classe delineia a opressão de sexo e
raça/etnia também são fundamentais, pois as opressões perpassam com
intenso impacto nos acontecimentos cotidianos, cheios de afetos. Para
alguns, a única forma de aprender a lidar com as dores passadas consiste
em entender sua história pessoal na historicidade, despersonificando as
expressões da “questão social”.
Salientamos que destes caminhos hão de ser os norteadores do
cotidiano do exercício profissional, o palco do trivial, do comum, do
rotineiro, mas é onde pode ocorrer uma possível insurreição, já que nele
atravessam informações, buscas, trocas que fermentam sua
transformação. “[...] a vida de todos os dias não pode ser recusada ou
negada como fonte de conhecimento e prática social.” (CARVALHO,
2011, p. 15), e nossa prática social, como assistentes sociais, se faz com
e na vida de todos os dias dos grupos sociais oprimidos, o qual o Estado
moderno burca gerir, seja direta ou indiretamente e cuja gestão,
inevitavelmente, se dá pelas mãos dos trabalhadores do Estado, o que
inclui o assistente social.
[...] é necessário que tenhamos uma direção e uma
concepção clara de nossa prática profissional. Ela
não pode ser, e nem é, neutra. Para cumprir seu
papel mediador, esta prática tem que estar
embasada numa visão de mundo. É esta visão de
mundo que, em última instancia, fornece os
horizontes, a direção e as estratégias de ação [...]
(CARVALHO, 2011, p. 61).

Atuar em conformidade com o projeto ético-político profissional
não significa simplesmente atuar para viabilizar a todos os usuários das
políticas públicas condições de vida digna, até porque, isso só pode se
materializar numa sociedade na qual a apropriação da riqueza não seja
privada e é aí justamente que está o cerne da questão: defendemos que
no processo de gestão de serviços e benefícios, as assistentes sociais
oportunizem experiências que transcendam a figura atomizada do
usuário – enquanto receptor da ação – e o coloque enquanto cidadão –
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construtor de seus direitos – e, neste processo, pode-se evidenciar
contradições que desvelem a real natureza desta sociedade, permitindo
que os sujeitos se compreendam historicamente no interior dela e
passem a dar respostas diferenciadas, no plano da consciência de classe
para si.
No movimento totalizante do capital, apontado por Mészáros
(2011), não há mazela humana que não se vincule a sua dinâmica e que
sua superação não implique a superação da ordem burguesa. Neste
sentido, se considerarmos a entrega “à causa da humanidade”, temos no
socialismo uma posição peculiar neste complexo de problemas; e o
socialismo é a única alternativa histórica ao capital, a única forma de
construção de uma vida alternativa pautada na propriedade privada dos
meios de produção e o trabalho alienado (bases do capital).
Sendo a propriedade privada a fonte da divisão hierárquica dos
homens em classes sociais, em sexo e em raças/etnias, sua extinção é
condição para a emancipação de tais questões. A crença de dias
melhores não pode estar no reformismo. O atual estágio da sociabilidade
deixa bastante evidente que à classe trabalhadora o capital tem apenas a
intensificação de sua exploração, dos seus estranhamentos e sua
apartação cada vez mais aguda das decisões políticas.
A profissional crítica tem clareza pela análise científica da
história de que o socialismo é, portanto, a única alternativa capaz de
eliminar a exploração do homem sobre o homem e constituir uma
sociedade que tenha reestabelecido o nexo entre causalidade e por
teleológico pelo exercício radical da democracia pelos trabalhadores em
condição de igualdade substantiva (MÉSZÁROS, 2009).
[...] O que se revela com muita clareza também
em todos os problemas ideológicos do
estranhamento e as tentativas de superá-lo é que
nosso período seja dominado pela contraposição
entre capitalismo e socialismo, não no nível dos
eventos cotidianos isolados, mas no plano
histórico-universal [...] (LUKÁCS, 2013, p. 745).

Somente ações voltadas para o socialismo têm a capacidade de
combater com verdadeira eficácia a reificação e o estranhamento
humano, eliminando a propriedade e o ter dos sentidos humanos. Em
contraposição, todas as tendências conservadoras precisam, querendo ou
não, preservar e até reforçar as reificações e os estranhamentos
existentes. Quando o Estado reconhece o direito, mas utiliza seu aparato
burocrático para atuar desfocado da causa, ele repõe os estranhamentos,
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frutos de uma sociedade que vem tornando a vida humana insustentável,
num patamar mais elevado, numa sociabilidade cada vez mais
humanamente hostil (LUKÁCS, 2013).
Enquanto as massas julgarem que as falhas no desempenho são
simples deficiências nas formas de gestão e execução, não se avançará
na destituição dos estranhamentos. É preciso que se compreenda que a
precariedade da educação, da saúde, do Serviço de Acolhimento
Institucional, etc., não são sinais de má gestão, ao contrário! São sinais
da eficiente gestão da sociedade pelo capital que os subsumem para
ampliarem seus lucros.
Quando, em consequência da vida estranhada, as pessoas
tomarem consciência de que suas atividades até ali não só foram
conduzidas por falsos fins que não correspondem a seus autênticos
interesses, mas que foram conduzidos por falsos conteúdos de vida,
submetendo-os. Só quando a crítica chegar a este estágio, ou perto disso,
ficará claro para os homens que a base de suas vidas até ali foram
inadequadas.
Quando este momento estiver prestes a surgir, será inevitável que
toda problemática do sistema seja publicamente tematizada em seus
contextos vivenciados, que as insatisfações hoje silenciadas ou que
silenciaram espontaneamente, reprimidas a partir de fora e de dentro, os
descontentamentos dos homens com seu ambiente social e com a
conduta de vida que lhes foi impingida se façam ouvir e sejam
articulados no plano da sociedade. Apenas assim se conseguirá
encontrar o seu conteúdo autêntico, constituindo-se como fator subjetivo
de uma mudança de sistema (LUKÁCS, 2013).
Se as políticas sociais e os direitos não podem revolucionar a
sociedade, tampouco sem eles a sociedade pode ser revolucionada. A
ideologia neoliberal tem convencido os trabalhadores de que o melhor é
que se comprima seu espaço de direitos (sociais e trabalhistas) para
expandir o mercado. Caso esta situação não se reverta e se naturalize o
esvaziamento dos direitos, tendemos a uma sociedade do pleno
individualismo e concorrência. Pautar os direitos enquanto expressão da
solidariedade de classe que organiza mecanismos coletivos para sanar as
necessidades é o único caminho contrário viável.
Com a crise estrutural do capital e o colapso das políticas sociais,
tenderão a pensar, no plano imediato, que nada adianta a assistente
social ter compromissos com a emancipação humana, se o Estado
burguês é quem gere o processo de manutenção do capital e agudização
da barbárie. Chamamos a atenção da categoria profissional que este
processo é dialético. As políticas sociais apresentam importante razão
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econômica de sanar necessidades da classe trabalhadora enquanto tal e
político-ideológica de promover coesão em torno do projeto burguês.
Tendemos a um período histórico de enxugamento da esfera
coesiva do Estado, o que tende a radicalizar necessidades sociais e suas
respostas com luta de classe cada vez mais polarizada e o Estado
progressivamente mais violento e autoritário. Ao capital, torna-se cada
vez mais necessário constituir trabalhadores que amem seus algozes e
concordem com sua submissão.
Os meios publicitários (incluindo a mídia) têm se mostrado
competente aparato de manipulação das massas a partir da exacerbação
da esfera afetiva em detrimento da racional. Acreditamos que o
recrudescimento do conservadorismo coloca como agenda a quem luta
por emancipação de aprofundar os estudos sobre os estranhamentos e a
deformação dos sentidos humanos pelos fetiches do ter; bem como por
vivências deformadoras (violências racistas, sexistas, etc.), incluindo aí
o estranhamento religioso.
Quanto a este, não tivemos condições de abordar nem a forma
como as religiões de matriz africana constituem a identidade do povo
negro – e este era um assunto bastante central na vida da Família Silva;
nem abordamos como a religiosidade perpassa o exercício profissional
das assistentes sociais. Porém, quanto mais a crise do capital se
aprofunda e o irracionalismo é suscitado pelas técnicas manipulatórias,
mais se faz presente o pensamento religioso, sustentando as posições
mais bizarras, como a o Projeto de Lei do Estatuto do Nascituro, que
proíbe o aborto até mesmo em casos de estupro; propõe que o
estuprador seja reconhecido legalmente como pai, o que submeteria a
mulher a conviver com seu agressor enquanto pai de seu filho
(indesejado).
Se por um lado é importante compreender o irracionalismo e o
estranhamento religioso, por outro é fundamental aprofundar os estudos
sobre a significação das vivências para entendermos a esfera afetiva, a
racional e o pensamento cotidiano, a formação de conceitos até o
conceito científico. Caso queiramos defender que os conflitos sociais
sejam resolvidos pela conexão coerente entre necessidade e causalidades
acionadas, precisamos aprender como conduzir este processo de forma
mais eficiente que a manipulação burguesa.
Outro aspecto que citamos de forma geral e que a realidade
demanda aprofundamentos é a questão da guerra contra o narcotráfico
na América Latina enquanto mecanismo de dominação imperialista em
parceria com as elites locais. O helicóptero de Perrela e o avião
particular dos Maggi dão indícios de que esta é uma relação

433
fundamental de dominação econômica e política que o pensamento
moralista tem conseguido invisibilizar.
Apesar das limitações desta pesquisa, buscamos chamar a atenção
da categoria profissional para o plano histórico que nos indaga:
socialismo ou fim da humanidade? O capital dispõe de todos os seus
aparatos para nos imobilizar e nos convencer de que não há saída. Nós,
porém, defendemos que a transformação social é possível a partir da luta
da classe trabalhadora e, por isso, cabe a todos os trabalhadores optar
pelo socialismo e construí-lo a partir do hoje e agora.
Aqui cumpre ressaltar outro limite deste trabalho que teve seu
cerne na análise do cotidiano profissional: deixamos abertas algumas
importantes lacunas na discussão sobre os meios de se transgredir a
ordem social estabelecida. Apontamos que o sujeito histórico que porta
a possibilidade de transgredir o capital é a classe trabalhadora, falamos
da importância dela se integrar ativamente à cena política, apontamos os
conselhos de trabalhadores e sindicatos, mas não nos debruçamos na
discussão dos instrumentos de luta da classe trabalhadora e o
fundamental papel do partido revolucionário neste processo.
Pelo objeto proposto, deixamos esta discussão em segundo plano
para focarmos no que é possível à assistente social fazer diante da vital
tarefa histórica de constituir uma sociabilidade sustentável e o fizemos a
partir do cotidiano do SAICA “Novo Amanhecer”, denotando seus
limites (já que a revolução social será fruto da práxis política da classe
trabalhadora e não de ações no bojo do assalariamento).
Ao abordar as possibilidades do SAICA, buscamos denotar que
as práticas emancipatórias podem ser desenvolvidas, feitas as devidas
mediações, em qualquer esfera de execução terminal das políticas
sociais, contanto que o trabalho seja efetivamente pautado no
compromisso ético-político de emancipação humana, nutrido por
fundamentos científicos e coerente processo de autocrítica.
As tempestades que se anunciam no horizonte da sociabilidade
burguesa em crise estrutural, neste início de século XXI, não devem nos
amedrontar; ao contrário, elas devem acender nossa esperança no futuro
que só nós, trabalhadores, crentes em nossa solidariedade e capacidade
de transformação pela nossa luta, podemos construir.
[...]Vamos, caminhando de mãos dadas com a
alma nova
Viver semeando a liberdade em cada coração
Tenha fé no nosso povo que ele acorda
Tenha fé no nosso povo que ele assusta
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Caminhando e vivendo com a alma aberta
Aquecidos pelo sol que vem depois do temporal
Vamos, companheiros pelas ruas de nossa cidade
Cantar semeando um sonho que vai ter de ser real
Caminhemos pela noite com a esperança
Caminhemos pela noite com a juventude
(Milton Nascimento em “Credo”)
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