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  RESUMO  
 

O presente artigo trata-se de um estudo sobre o processo de 
mistificação na sociedade capitalista e sua relação com o 
Programa Bolsa Família pretendendo discutir a possibilidade 
deste programa de transferência de renda constituir-se como 
elemento mistificador da Política de Assistência Social, em 
meio às modificações no que se refere à seguridade social, 
mudanças no mundo do trabalho, necessidades sociais dos 
sujeitos e modo de produção capitalista. Utiliza-se como 
referencia bibliográfica, principalmente, Iamamoto (2005), 
Antunes (2005) e Ozanira (2010). Interessa saber como estes 
apresentam esta discussão, enfatizando, o Programa Bolsa 
Família como categoria mistificadora das relações 
estabelecidas na sociedade capitalista.  
 
Palavras chaves: Mistificação. Trabalho. Política de 
Assistência Social e Programa Bolsa Família. 

   
ABSTRACT  
 
This article this is a study on the mystification process in 
capitalist society and its relationship with the Bolsa Família 
program intending to discuss the possibility of this cash transfer 
program to establish itself as mystifying element of the Social 
Assistance Policy, among the changes in the working world, 
social needs of individuals and the capitalist mode of 
production. Used the bibliography, Iamamoto (2005), Antunes 
(2005) and Ozanira (2010). In this sense, the question arises 
how the authors present this discurssão, emphasizing finally, 
the Family Grant Program as mystifying category of relations 
established in the Brazilian capitalist society. 
 
Keywords: Mystification. Bolsa Família Program. Labour and 
Social Welfare Policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este artigo tem como objetivo um estudo sobre o processo de mistificação na 

sociedade capitalista e sua relação com o Programa Bolsa Família, pretendendo, discutir a 

possibilidade deste programa de transferência de renda constituir-se como elemento 

mistificador da Política de Assistência Social, em meio às mudanças no processo de mundo 

do trabalho, as necessidades sociais dos sujeitos e modo de produção capitalista. Nesse 

sentido, os procedimentos teóricos utilizados foram à análise bibliográfica dos principais 

autores, Iamamoto (2005), Antunes (2005) e Ozanira (2010). A pesquisa se desenvolveu 

durante três períodos da graduação resultando no presente artigo. 

Inicialmente busca-se levantar informações sobre o processo de mistificação que 

permeia a sociedade capitalista, enfatizando a relevância do seu conceito, levando em 

consideração a necessidade de superação da aparência e o conhecimento da essencial real 

do objeto pesquisado. Aparência esta que mistifica uma realidade, na qual as relações 

sociais constituídas neste meio são marcadas por exploração, alienação e antagonismos 

entre as classes. 

Logo em seguida, procura-se identificar as mudanças ocorridas no mundo do 

trabalho e seus impactos na Seguridade Social, analisando as transformações em que o 

trabalhador encontra-se inserido, modificações estas, decorrentes da mundialização do 

capital e seus elementos fetichizadores.  

Neste sentido, é feita uma análise do desmonte da Seguridade Social, os 

impactos na Política de Assistência Social e sua relação com a implementação intensa do 

Programa Bolsa Família. Compreendendo as características deste Programa de 

transferência de renda, visando avaliar os efeitos contraditórios do mesmo na melhoria das 

condições de vida das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, e 

analisando, se há realmente uma eliminação da pobreza ou mistificação da mesma, apenas 

ludibriando os indivíduos beneficiários perante as expressões da questão social oriundas da 

contradição estrutural do sistema capitalista, a contradição originada da relação capital x 

trabalho. 

O capitalismo tem como finalidade e objetivo o lucro, mistificando o contexto 

social de exploração, permanecem indivíduos detentores dos meios de produção e outros 

subordinados a eles. Nesta perspectiva, pretendemos relacionar o processo de mistificação 

capitalista com as transformações ocorridas no mundo do trabalho e os impactos no tripé da 



 
 

Seguridade Social, no intuito de verificar as implicações decorrentes desta organização 

social ao Programa Bolsa Família. 

Sendo assim conclui-se que as contradições inerentes ao sistema capitalista, 

trazem novas roupagens ao modo de organização social, onde a classe dominante 

preocupa-se em conservar o ciclo do capital e aumento do lucro, apesar das crises deste 

sistema, subordinando a classe trabalhadora na sua produção e reprodução de forma 

alienada5. Dentro deste contexto de transferência de renda como paradigma de erradicação 

da pobreza e promoção social, o Programa Bolsa Família apresenta-se como instrumento 

de mistificação que vem sendo frisado como proposta de melhoria da promoção da 

cidadania e garantia dos mínimos sociais. 

Assim, dentro desse contexto marcado por constantes modificações que visam o 

constante lucro e alienam, cada vez mais, a classe trabalhadora e principalmente as classes 

subalternas, torna-se de importante relevância discutir o tema abordado, contribuindo para a 

desmistificação da categoria exploração inerente ao modo de produção do capitalismo, 

relacionando esta a implementação do Programa Bolsa Família. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Processo de mistificação na sociedade capitalista: aparência x essência 

 

 

O sistema capitalista consolidou-se no século XVIII e trouxe com ele diversas 

mudanças e uma nova forma de organização social marcada pela busca de lucro e forte 

exploração. O mesmo surgiu de acordo com a teoria Marxista tendo como duas condições 

principais a existência da propriedade privada e do trabalhador livre e ainda dividindo as 

classes sociais entre proprietários e não proprietários dos meios de produção, ou seja, a 

burguesia detentora dos meios de produção e consequentemente dos meios de vida e o 

proletariado detentor apenas de sua força de trabalho.  

                                                           
5
 No tocante a alienação Barroco (2008, p.34) contempla brilhantemente: Ao ser alienado, em todo 

processo, da atividade que lhe confere identidade humana, o trabalhador se aliena do objeto que ele 
mesmo criou; com isso se aliena da atividade, da relação – consigo mesmo e com os outros. Cria-se 
uma cisão entre sujeito e objeto, uma relação de “estranhamento” que permite a (re) produção de 
relações sociais a riqueza humana socialmente construída não é apropriada material e 
espiritualmente pelos indivíduos que a constituíram; o produto da atividade humano-genérica se 
converte em algo que “não diz respeito” aos indivíduos singulares, o próprio indivíduo se torna objeto 
e os objetos passam a valer como coisas. 
 



 
 

 O capitalismo marcado por estas novas roupagens trouxe uma inovação na 

forma de organização social que mudou as relações sociais estabelecidas entre as classes. 

O mesmo caracterizado por forte exploração em busca da mais-valia como postula Marx, 

adota meios para alienar os indivíduos e mantê-los submetidos à classe dominante e ao 

processo de produção. De acordo com Iamamoto e Carvalho (2005, p.30): 

 

O processo capitalista de produção expressa, portanto, uma maneira historicamente 
determinada de os homens produzirem e reproduzirem as condições materiais da 
existência humana e as relações sociais através dos quais levam a efeito a 
produção. Neste processo se reproduzem, concomitantemente, as ideias e 
representações que expressam estas relações e as condições materiais em que se 
produzem, encobrindo o antagonismo que as permeia. 
  

    O processo de produção é essencial para a classe capitalista obter o seu lucro 

e manter o ciclo do capital através da exploração da classe trabalhadora. Os antagonismos 

não aparecem como de fato deveriam, pois estão encobertos neste processo por meio de 

elementos fetichizadores6 e mistificadores. Com isso, 

   

As relações sociais aparecem, pois, mistificadamente, como relações entre coisas, 
esvaziadas de sua historicidade. A reificação do capital é, pois, a forma mistificada 
em que a relação social do capital aparece na superfície da sociedade. (IAMAMOTO 
e CARVALHO, 2005, p.31) 

 
 Essa mistificação própria do sistema capitalista esconde uma realidade, encobre 

os efeitos exploradores da produção, ocultando assim as verdadeiras relações sociais e os 

problemas que as atinge, com a reificação as coisas ganham feições humanas, o humano 

perde seu real valor neste processo. Segundo Iamamoto e Carvalho (2005), esse fetiche da 

mercadoria simples reaparece sob novas formas e novas determinações na mercadoria 

produto do capital, dando origem ao que o autor denomina “mistificação do capital.” 

Essa mistificação, então, só existe porque as relações sociais são influenciadas 

pelo processo de produção inerente ao sistema capitalista. Ela retira a essência das coisas 

e cria uma aparência das mesmas. 

 Assim sendo, as relações sociais tornam-se mistificadas contribuindo para a 

manutenção do ciclo do capital. Um exemplo claro desta mistificação é a forma salário do 

capitalismo, tendo em vista que o trabalhador vende na verdade, sua força de trabalho, o 

salário não é, portanto, o preço do trabalho é o preço da força de trabalho. Neste caso, o 

trabalhador vende a única força que tem, e ainda produz um valor maior que não lhe é pago. 

De acordo com Iamamoto e Carvalho (2005, p.49): 

                                                           
6
 Para Marx, o Fetichismo ocorre quando as coisas passam a expressar qualidades humanas, 

ganhando assim expressão e sentido humano. 
 



 
 

 

Ao aparecer como preço do trabalho, a forma salário encobre toda a divisão da 
jornada de trabalho em trabalho necessário e excedente (pago e não pago), fazendo 
com que todo trabalho entregue ao capitalista apareça como trabalho pago. Esta 
mistificação da forma salário não é facilmente desvendada no cotidiano, tanto pelo 
capitalista, como pelo trabalhador. 

 

Este exemplo deixa explicito, como se caracteriza essa mistificação que oculta 

uma realidade de forma difícil de ser descoberta. Pois os indivíduos encontram-se alienados 

e necessitados deste trabalho, portanto, não percebem a essência da exploração, mas a 

aparência mistificadora. Onde o capital não paga o trabalho e sim os itens necessários para 

o seu trabalho ou seja a força de trabalho. Nesse sentido, Iamamoto e Carvalho (2005, p.54) 

explanam: 

  

Esta forma alienada, porém necessária para a subsistência do capitalismo se reflete 
na consciência dos homens, como se a riqueza proviesse do capital e não do 
trabalho. O que decorre da potenciação do trabalho coletivo aparece como algo 
inerente ás condições naturais da produção enquanto tais; o que é produto do 
trabalho aparece como produto do capital. Esta é a mistificação do capital inerente 
ao processo de trabalho como meio do processo de valorização. 

 

Portanto, mostra-se necessária uma atuação marcante e eficaz no que tange às 

discussões em torno desta mistificação, e sua relação com o mundo do trabalho, 

concernentes às áreas que são relevantes para a garantia dos mínimos sociais aos 

indivíduos, as mesmas serão referenciadas no próximo tópico deste trabalho. 

 

 

2.2 Organização do mundo do trabalho no século XXI 

 

 

Observa-se no universo do mundo do trabalho no capitalismo contemporâneo, uma 

processualidade: de um lado verificou-se uma desproletarização do trabalho industrial, fabril, 

nos países de capitalismo avançado, com maior ou menor repercussão em áreas 

industrializadas do terceiro mundo. Em outras palavras, houve uma diminuição da classe 

operaria industrial tradicional. O mundo do trabalho resultante da mundialização, segundo 

Chesnais (1997), permite introduzir a ideia de que a economia se mundializou e que seria 

importante construir instituições políticas mundiais capazes de dominar o seu movimento. 

Nesse sentido, a mundialização da economia acarretou diversas alterações no fazer 

profissional do sujeito. 



 
 

Consequentemente a essas transformações, o trabalhador se vê inserido em 

grandes e constantes empecilhos, como o desafio de acompanhar as mudanças do dia-a-

dia, da competição do mercado global, de aliar-se as novas tecnologias e os de saber agir 

diante de um ambiente em permanente transformação. 

O processo de desemprego, na lógica excludente do projeto neoliberal7 faz sua 

retorica culpando a própria mão de obra pela não qualificação profissional e por 

consequência culpando os trabalhadores pelo desemprego. O trabalho não deixará de 

existir, mas está sofrendo transformações profundas. Antunes (1999, p. 233) assim resume 

esse período: 

 

Essas consequências no interior do mundo do trabalho evidenciam que, sob o 
capitalismo, não se constata o fim do trabalho como medida de valor, mas uma 
mudança qualitativa, dada, por um lado, pelo peso crescente da sua dimensão mais 
qualificada, do trabalho multifuncional, do operário apto a operar máquinas 
informatizadas, da objetivação de atividades cerebrais. 

 

Entretanto, o advento da crise da década de 1970 engendra outro modelo de 

planejamento e gestão do Estado capitalista, o neoliberalismo. Advindo a releitura de teses 

do liberalismo econômico, num contexto que aponta para a mundialização da economia e 

para a expansão sem fronteiras do capital, esse modelo preconiza uma redução das esferas 

de atuação do Estado no que concerne ao controle da atividade econômica, que deveria ser 

regulada ao ritmo do mercado. Nesse sentido, o Estado deveria funcionar como um 

fomentador dos mecanismos neoliberais dentro dos limites territoriais de cada país, com 

vistas à garantia da livre atuação do mercado, inclusive do mercado internacional sob as 

economias locais. 

Paralelamente, a década de 1970 anuncia uma nova revolução industrial, baseada 

nos processos microeletrônicos aplicados a produção, fruto dos avanços tecnológicos 

observados no período, originando uma “revolução informática” ou “revolução da 

automação” (SAVIANI, 2004), que traz como consequência, a progressiva substituição dos 

métodos de organização da produção baseados no paradigma toyotista8 e insere um novo 

padrão de organização da produção definido pela flexibilidade. 

                                                           
7
 Evidenciamos os governos de Thatcher (Inglaterra), Reagan (EUA) e Khol (Alemanha) como 

fundamentais para a implementação do mesmo. No Brasil, esse estágio de capitalismo chega tardio, 
pois foi somente nos anos 1990, acompanhado de uma contrarreforma do Estado, e como governos 
essências nesse processo de retrocesso brasileiro é destaque o presidente Fernando Henrique 
Cardoso (FHC). Em vista disso, o país vive uma verdadeira negação e retrocesso de políticas e 
direitos sociais já conquistados. 
8
 O Toyotismo, conforme Harvey (1998, p.140), apresenta-se como novo modelo de acumulação, 

denominado por ele de “acumulação flexível”, o objetivo aqui é produzir com que o mercado consiga 
consumir de modo que o estoque na produção seja ao máximo reduzido. O novo sistema produtivo 



 
 

Na presente configuração do capitalismo, as consequências para o mundo do 

trabalho são consideráveis. O avanço tecnológico e o novo padrão flexível de acumulação 

instauram uma forma maximizada de exploração da força de trabalho, onde a transferência 

das habilidades intelectuais para as maquinas patenteia um processo de substituição de 

trabalhadores dos postos tradicionalmente existentes no taylorismo/fordismo9, resultando em 

crescente desemprego ou na informatização do trabalho. 

As politicas de desregulamentação, focalização e descentralização do Estado 

neoliberal, bem como a redução da presença do Estado via o abandono das politicas de 

garantia dos direitos sociais dos trabalhadores tem vulnerabilizado significativamente a 

posição destes, que para se manterem inseridos num mercado de trabalho precarizado e 

instável, abrem mão de direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora. 

Nesse quadro, o mito da formação e qualificação para o mercado se estabelece como novo 

foco para garantir a inserção e permanência no mundo do trabalho no lugar da luta por 

direitos coletivos. 

Portanto, a precarização do trabalho é fruto de suas transformações e da 

restruturação internacional do capitalismo nas ultimas décadas, denominado por Castel 

(1998) metamorfose da questão social. É quando surgem o desemprego de longa duração, 

a flexibilização dos empregos, a crescente pobreza e a desproteção social. 

A mudança da forma de organização do trabalho trouxe grave consequência a uma 

parcela significativa da sociedade mundial, inclusive para o Brasil, pois a diminuição da 

participação do Estado na solução das demandas sociais, deixando para a sociedade civil o 

papel de interferir nas sociedades que se encontram em Estado de risco, consequência da 

deterioração da mão-de-obra em um mercado cada vez mais sofisticado. 

Assim como a chamada sociedade da inteligência, em que a criatividade e 

conhecimento tecnológico estão mais presente, gerou uma dinâmica da economia que teve 

como consequência a exclusão social da massa trabalhadora do mercado de trabalho 

                                                                                                                                                                         
não demanda mais por uma produção em massa, assim a flexibilidade produtiva exige também um 
trabalhador flexível, a especialização perde espaço e a demanda é por trabalhadores polivalentes. 
Surge um novo perfil exigido pelo mercado ao trabalhador. 
9
 O fordismo-Keinesiano constitui-se na proposta de produção em massa para o consumo em massa 

e os acordos coletivos com os trabalhadores em função dos ganhos de produtividade do trabalho. 
Surge como uma tentativa de recuperar os impactos causados pela crise de 1929no mundo do 
capital. A proposta era combinar acumulação e conter os níveis de desigualdades sociais com a 
redistribuição de renda. Aqui, para o enfretamento da crise instituem serviços e políticas sociais com 
vista a criar demanda efetiva, gerar o pleno emprego e crescimento econômico a fim de ampliar o 
mercado de consumo, isto é, permitindo a possibilidade do poder de consumo, dar poder de 
barganha aos indivíduos. Nesse momento amplia-se ainda, o acordo entre esquerda e direita 
(trabalho e capital) (BEHRING e  BOSCHETTI, 2011).      



 
 

brasileiro. Hoje temos muitos trabalhadores vivendo na informalidade ou no subemprego. 

Portanto afirmar que  

 

[...] a exclusão social que acomete a sociedade moderna é um fenômeno novo, 
próprio do contexto atual. Tal fenômeno se constitui em uma das consequências da 
passagem de uma concepção taylorista da organização do trabalho à nova 
concepção, segundo a qual a “sociedade da inteligência” está se desenvolvendo e 
causando uma severa redução de empregos não qualificados. Nessa conjuntura, 
surge um “novo tipo de excluído”, o indivíduo capaz, mas que se tornou inútil na 
nova organização do trabalho. Tais trabalhadores têm motivado mudanças 
profundas na forma de intervenção social. (COSTA, 2008, p.3). 

 
Foi nesse contexto que as políticas sociais referentes ao tripé da Assistência 

Social passaram ser estrategicamente intensificada, não como uma resposta conscienciosa 

às necessidades sociais, mas como uma via de reaproximação do Estado com a sociedade, 

devido ao desmonte dos direitos sociais, ao desemprego e ao combate a todas as 

consequências da nova organização do mundo do trabalho, como veremos a seguir. 

 

 

2.3 A Política de Assistência Social e o Programa Bolsa Família 

 

 

Nessa perspectiva compreenderemos os processos de mistificação da Política 

de Assistência Social e seus efeitos no Programa Bolsa Família. Analisando se os 

beneficiários do referido programa, estão melhorando suas condições de vida e erradicando 

a pobreza, ou se este programa é apenas uma mistificação. De acordo com Silva (2010, p. 

79) o Programa Bolsa Família  

 

Tem sido capaz apenas de melhorar a situação de vida dessas famílias, sem, 
contudo, retirá-las do nível de pobreza em que se encontram.  Entendo que esse 
programa alivie, mas não superem a pobreza, melhorando a situação vivenciada 
pelas famílias pobres, sem ultrapassar a denominada linha de pobreza. 
 

O Bolsa Família é o maior Programa de transferência de renda no contexto da 

politica de Assistência Social (SILVA, 2010). Criado em outubro de 2003 pelo governo 

Federal, é considerado como determinante para a ampliação, articulação e consolidação da 

rede de proteção social no país. Uma das grandes ferramentas do Programa Bolsa Família 

para garantir que a intersetorialidade aconteça foi à criação das condicionalidades10. Este 
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 Condicionalidades são os compromissos assumidos pelas famílias beneficiarias do PBF nas áreas 
de Saúde, Educação e Assistência Social para continuarem a receber o benefício financeiro do 
Programa, quanto pelo poder público para ampliar o acesso dessas famílias a seus direitos sociais 
básicos. 



 
 

programa é uma transferência monetária a indivíduos ou a famílias que se encontrem em 

situação de extrema pobreza, objetivando garantir suas necessidades básicas.  

Vale ressaltar que Programas de Transferência de renda como o Programa 

Bolsa Família são utilizados como estratégias por Governos Populares em toda America 

Latina. Como podemos constatar na tabela abaixo: 

Tabela 1 − programas de transferência de rendas na América Latina  

País Programa Ano 

Nicarágua Red de Protección Social 2000 

Costa Rica 
Superémonos 

Avancemos 

2000 

2006 

Colômbia 

Familia en Acción 

Red Juntos  

Subsidios Condicionados a la Asistencia Escolar 

2001 

2007 

2005 

Brasil 
Bolsa Escola  

Bolsa Família 

2001 

2003 

Argentina 
Jefes de Hogar Familias por la Inclusión 

Asignación Universal por Hijo.               

2002 

2005 

2009 

Chile Chile Solidario  2002 

Peru Programa Juntos  2005 

El Salvador 
Red Solidaria, actual Comunidades Solidarias 

Rurales  
2005 

Paraguai Tekoporã  2005 

Uruguai Ingreso Ciudadano  2005 

República Dominicana Programa Solidaridad  2005 

Panamá Red de Oportunidades 2005 

Bolívia 
Bono Escolar "Juancito Pinto”  

Bono Madre Niño-Niña “Juana Azurduy de Padilla”  

2006 

2009 

Fonte: CEPAL, Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi), Santiago de Chile, junio de 
2011. Nota: elaboração das Autoras. 

 

Embora tragam de fato, algumas mudanças de melhoria em alguns casos de 

vida dessas famílias, não são possíveis de retirá-las do estado de pobreza em que se 

encontram. Então compreende que existe dentro deste contexto de transferência de renda 

um paradigma de erradicação da pobreza e promoção social, o Programa Bolsa Família 



 
 

apresenta como instrumento de mistificação que vem sendo frisado como proposta de 

melhoria da promoção da cidadania. 

Entretanto, é importante ressaltar que os programas de transferência de renda, 

no Brasil em particular, o Bolsa Família, não são acompanhadas de medidas que impactem 

os mecanismos que criam e reproduzem a pobreza, estruturante ao sistema capitalista. Uma 

vez que não se alteram o modo pelos quais se dão a produção e a distribuição da riqueza 

no País, deste modo, não podemos esperar que o programa seja um instrumento eficaz 

para a superação da pobreza no Brasil. O Bolsa Família tem natureza seletiva, focalista e 

emergencial e atende, quase que exclusivamente, ao segmento mais pauperizado da 

população, enquanto uma grande parcela de indivíduos, mesmo em situação de extrema 

precariedade, não é beneficiada. 

Nesse sentido, o Programa Bolsa Família apresenta duas naturezas antagônicas 

tanto podem vir a se constituir como estratégias parciais de políticas sociais direcionadas 

aos princípios universais de cidadania, quanto podem simplesmente funcionar como 

políticas compensatórias, imediatistas e focalistas o que parece acontecer no caso 

brasileiro, apenas aliviando situações muito longe de eliminar a pobreza. 

 

O que não significa uma superação da pobreza no país, mas um esforço significativo 
de administração e controle de modo a contribuir para que a pobreza mantida num 
determinado patamar não avance. Entendemos ser esse o limite do capitalismo 
impõe á politica social, permitindo que, contraditoriamente, atenda a algumas 
necessidades reais das populações, mas que esse atendimento permaneça em um 
patamar que não secundarize a produção e o lucro. (SILVA, 2010, p.58). 

 
Sendo assim, o programa de transferência de renda, o Bolsa Família, é útil e, 

podemos ate dizer, funcional a atual conjuntura do sistema vigente, mas não suficiente para 

a erradicação da pobreza. De acordo (SILVA,2010), o programa é apenas paliativo, pois o 

beneficio é insuficiente contribuindo somente para aliviar a fome e não para retira as famílias 

da situação de pobreza. Neste caso, a transferência de renda não basta, é necessário 

politicas na geração de emprego.  

 

 

3 CONCLUSÃO  

 

Pela observação dos aspectos analisados, conclui-se, que na conjuntura 

capitalista brasileira a relação entre politicas sociais e Estado é marcado por uma 

interdependência, onde de certa forma um complementa o outro. Tendo em vista que as 

politicas são ações publicas criadas para intervir em determinadas expressões da questão 



 
 

social, surgindo para solucionar problemas, buscando assim uma efetivação de direitos e o 

reavivamento da função do Estado de ser uma instituição sócio-histórica de gestão e 

distribuição direta ou indireta de benefícios e serviços. Compreende-se essa relação 

ressaltando a Política Social especificamente o Programa Bolsa Família como processo 

contraditório, todavia, é necessário analisar todos seus aspectos não apenas de forma 

polarizadas, mas todas suas determinações, tendo como ponto essencial à satisfação das 

necessidades sociais. 

Percebe-se que na sociedade capitalista prevalecem relações marcadas por 

desigualdades, por isso as Políticas Sociais constituem como ações interventivas que 

incidem nas expressões da questão social. Um dos problemas é que a mesma, no modo de 

produção atual, não intervém no processo de produção e reprodução do capital, por isso 

podem aparecer como elementos mistificadores que ocultam uma realidade concreta e 

vivenciada por muito brasileiros. Além disso, temos que ressaltar o papel do trabalho nesse 

meio configurando uma nova organização social onde prevalece a exploração, alienação e 

elementos fetichizadores, sendo estes inerentes ao modo de produção do sistema 

capitalista. 

Portanto, convergimos com Mota (2009) quando a mesma afirma que existe um 

mito da assistência. Existe uma mistificação, pois o Programa de transferência de renda 

Bolsa Família esconde uma realidade gerando um mito na Politica de Assistência Social 

fazendo com que a mesma a apareça como resolutiva, quando na verdade é paliativa. 

Nesse sentido, este Programa não cria mecanismos para que seu beneficiários se auto 

sustentem, sendo assim o mesmo não se constituem como efetivo elemento de 

enfrentamento da pobreza no Brasil, tendo em vista que apenas atende as necessidades 

mínimas do sujeito, no entanto, não elimina de fato a desigualdade social. 
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