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RESUMO:

Este artigo é produto de uma pesquisa bibliográfica sobre os fundamentos da emancipação política e emancipação
humana no Serviço social brasileiro. Foi utilizada como “leitura âncora” a obra “A questão judaica” de Karl Marx, que
contém os elementos substanciais de análise crítica da sociabilidade capitalista, além de leituras secundárias de
marxistas do Serviço social. A emancipação política se restringe aos limites da sociedade burguesa, especificamente
ao Estado, enquanto a emancipação humana pressupõe uma radicalização da propriedade privada da vida dos
homens e, consequentemente a abolição da exploração do homem pelo homem e da sociedade de classe. Este artigo
contribui para refletir sobre diversas temáticas que versam sobre a liberdade humana, principalmente no âmbito da
educação e dos direitos humanos.
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ABSTRACT:

This article is a product of ongoing bibliographical and documentary research on the relationship between Brazilian
Health Policy and public budget in the context of the structural crisis of capital and state counter-reforms. A specific
literature of the Social Service and related areas was used to reach the proposed objective, as well as secondary data
on public budget. The theoretical results achieved together with the public budget data prove that Brazilian social
policies, specifically health, are weakened by the fiscal policies adopted by governments, following the logic of capitalist
accumulation, especially after the 1990s, which proves that the State, Due to its social function in class society, meets
the priorities of the accumulation market logic.
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1 INTRODUÇÃO

Este artigo é produto da pesquisa PIBIC 2016/2017 intitulada “Emancipação política e humana no interior Serviço
Social brasileiro” desenvolvida pelo Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe que versa
sobre o exame dos fundamentos das categorias emancipação política e emancipação humana nas produções
bibliográficas do Serviço Social brasileiro. Esta pesquisa possibilitou o desvelamento destas questões,
compreendendo as consonâncias e dissonâncias da produção bibliográfica do Serviço Social com os fundamentos
críticos que direcionam a formação e atuação profissional, conforme apontam as Diretrizes Curriculares de 1996.

A pesquisa teve como objetivo discutir os principais fundamentos da emancipação política e da emancipação humana
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no Serviço Social brasileiro, estudando-os a partir da obra de Karl Marx “A questão judaica” de 1844. Faz-se
necessário também detectar as principais produções bibliográficas relacionadas a esse tema nos periódicos do
Serviço Social (Serviço Social e sociedade e Temporalis), identificando as relações entre as produções bibliográficas
com os fundamentos marxianos, além de captar as principais contribuições desta discussão para o Serviço Social
brasileiro. A vontade de conhecer/problematizar como tais temas - “assuntos tão caros à Marx” (FREDERICO, 1995, p.
95) - são tratados nas produções do Serviço Social quando tem como referência o pensamento marxiano e ao
empregar as categorias emancipação política e emancipação humana, foi motivação agregada às inquietações da
pesquisa. O interesse também surgiu a partir de estudos e reflexões do pensamento marxiano desenvolvidos pelo
Grupo de Estudos e Pesquisa Marxistas/UFS, principalmente na linha de pesquisa “Ética, Política e Marxismo”.

Uma pesquisa científica tem o objetivo de buscar na realidade respostas para determinado problema, a fim de obter
novos conhecimentos. Desse modo, enfatiza-se que a teoria social de Marx é primordial para o êxito da pesquisa, pois
para ela

[...] o conhecimento teórico é o conhecimento do objeto – de sua estrutura e dinâmica – tal
como ele é em si mesmo, na sua existência real e efetiva, independentemente dos desejos,
das aspirações e das representações do pesquisador. [...] Assim, a teoria é o movimento
real do objeto transposto para o cérebro do pesquisador – é o real reproduzido e
interpretado no plano ideal (do pensamento) (NETTO, 2011, p. 20-21, grifos originais).

A concepção histórica da dialética marxiana parte da intenção e da ação de compreender as categorias que geram os
processos históricos e os sujeitos partícipes deste processo, em suas particulares e potencialidades (PONTES, 2008).
O método marxiano busca “captar a configuração particular do objeto na organicidade interna e nas mediações que o
articulam à totalidade concreta”. (PONTES, 2008, p. 67).

Desse modo, este artigo tem o objetivo de apresentar elementos substanciais das categorias emancipação política e
emancipação humana em uma perspectiva marxista e marxiana.

2 APONTAMENTOS SOBRE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E EMANCIPAÇÃO HUMANA NA OBRA “A QUESTÃO
JUDAICA” DE KARL MARX

No dia 05 de maio de 1818, na cidade de Trèves, na Alemanha, nascia Karl Marx. Em sua trajetória teórica e política,
Marx se tornou um grande filósofo socialista revolucionário, studou, entre outras áreas, Direito, História, Economia e
Filosofia. Em 1836, ele se mudou para Berlim onde aprofundou suas análises relativas à sociedade capitalista,
questões fundamentadas na necessidade de transformação da sociedade burguesa. Em 1844, ano de seu exílio em
Paris, conheceu Friedrich Engels, com quem formou grande amizade por toda a vida. Juntos publicaram diversas
obras, por exemplo: “A Sagrada Família” (1845), “A Ideologia Alemã” (1845-46) e o “Manifesto do Partido Comunista”
(1847). Marx publicou também textos independentes, como: “A miséria da filosofia” (1847) e a sua principal obra “O
Capital”, que teve o seu primeiro volume publicado em 1867.

Em seu exílio em Paris, Marx encontrou oportunidades para estudar. Aproveitou o cenário em que estava inserido e
mergulhou em novos horizontes de estudos. Mehring (2014) inicia os relatos sobre o Exílio de Marx em Paris
apresentando o Deutsch - Franzosische Jahrbucher ou Anais Fraco- Alemães, que coresponde a um jornal que foi
criado e publicado por Marx e Ruge, e que contou também com a contribuição de intelectuais franceses e alemães,
como Lamartine, Lamlennas, Louis Blanc, Leroux, Prodhon, Heine, Horwgh, Johan jacoby e Frederich Engels
(MEHRING, 2014).

A Alemanha encontrava-se em um estado de precarização da organização política institucional e, tal precarização,
foi somada a uma nova relação das classes sociais, na qual o nascente proletariado, que não possuía nenhuma
proteção social sequer, crescia e a burguesia retomava as suas reivindicações agora de forma ampliada. Essa
junção deu margem para o surgimento, como oposição, de um grupo de jovens intelectuais que se mostravam
interessados em finalizar os movimentos da classe dominante, através de seus pensamentos filosófico-literários,
constituindo a esquerda hegeliana.
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Assim é que a jovem intelectualidade que se opunha à miséria alemã, na segunda metade dos
anos de 1830, encontra no debate filosófico [...] o terreno possível para o seu enfrentamento
com as instituições sociopolíticas da Alemanha [...] (NETTO, 2009, p. 14-15).

Os Anais Franco-Alemães foram publicados em Paris, no final de fevereiro de 1844, com volume duplo e única
publicação, que iniciada com a correspondência, configurada em cartas escritas por Marx, Ruge, Feuerbach e
Backunin. As divergências entre esses pensadores eram tanto no âmbito interno quanto externo ao jornal. As
principais divergências internas eram entre os editores Marx e Ruge.

Mehring (2014) aponta que, Marx sabia da necessidade de entender o Estado, e se preocupava, por exemplo, com o
desenvolvimento da consciência do homem, ou seja, entendia que o homem precisava ter ciência das suas lutas e
demandas e afirmava ainda que somente uma filosofia crítica seria capaz de proporcionar essa compressão.
Enquanto Ruge não via o Estado com tanta relevâcia, e, ao contrário de Marx, demonstrava apego às questoes
materiais e mercantins (MEHRING, 2014). Sobre tais diferenças, Mehring (2014, p. 83) aponta que:

Marx resume o porgrama do novo jornal da seguinte forma: infudir à época a consciência
(filosofia crítica) de suas lutas e desejos. Marx chegou a este entendimento, mas Ruge
não. A própria correspondência motra que Marx era o dirigente; e Ruge, o dirigido.

Partindo agora para os obstáculos externos, os fatores que deram início ao enfraquecimento das publicações foram: o
esgotamento dos fundos da Oficina Literária, a falta de financiamento e as perseguições do governo prussiano. Frente
a essas questões, torna-se evidente que a separação entre Marx e Ruge era inevitável e, segundo Mehring (2014), de
caráter irreversível.

Marx estava preocupado com o poeta revolucionário, enquanto Ruge estava pensando na
moralidade pequeno-burguesa. Esse era o significado profundo que separou os dois
homens para sempre. A ruptura com Ruge não possuía o significado político das polêmicas
posteriores com Bruno Bauer e Proudhon. Como revolucinario, Marx certamente conteve
durante muito tempo sua indignação contra Ruge, até que a discussão sobre Herwegh fez
inrromper sua irritação [...] (MEHRING, 2014, p. 84).

Mas, antes de Marx romper com Ruge ele deixou duas contribuições para os Anais Franco-Alemães; uma intitulada “A
Crítica da Filosofia do Direito de Hegel” (1843) e uma nota sobre os dois livros de Bruno Bauer (1809-1882) através da
publicção “A quesão Judaica” (1843). Mehring afirmou que as duas filosofias estavam relacionadas, pois:

[...] A primeira traça um perfil filosófico da luta da classe proletária, enquanto a segunda
traça um perfil da sociedade socialista. No entanto nem uma nem outra aparecem
extemporaneamente; ao contrário, ambas indicam o desenvolvimento intelectual de seu
autor em uma ordem estritamente lógica (MEHRING, 2014, p. 86).

Bruno Bauer aparece em destaque, atuando de forma liberal tanto no campo da política quanto no da religião. Bauer
critica o cristianismo, mas, há um determinado momento que ele rompe com essa esfera, e essa ruptura foi culminada
pela obra denominada “Crítica da história evangélica dos sinópticos e de João” de 1842 (NETTO, 2009). Mesmo com
essa ruptura, não fez com que Bauer se tornasse materialista, conforme aponta Netto (2009, p. 16):

Essa ruptura, todavia, não levou Bauer ao materialismo. Sua crítica ao cristianismo estava
fundada num racionalismo idealista que concebia a história como criação de uma
“consciência universal” que avança na medida em que é impulsionada pela crítica filosófica
[...].
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A partir dessa ruptura de Bauer com a religião, as suas obras começaram a ser renovadas; mas, foram impostos
dois empecilhos a elas: primeiro, os ideais filosóficos que propunham a emancipação no plano puramente espiritual
colocavam a filosofia crítica como único instrumento libertador; e segundo, as ilusões dos liberais alemães que
acreditavam que a solução para a “miséria alemã” seria um apoio do Estado, e sonhavam com ele (NETTO, 2009).

Nesse mesmo período Marx começava a estudar filosofia e também se aproximava de Bauer. Segundo Netto (2009),
Bauer desejava que Marx seguisse vida acadêmica, mas as diretrizes de caráter regressivo deixaram claro para
Marx que esta possibilidade estava vedada, então ele preferiu seguir caminho jornalístico, ingressando na Gazeta
Renana onde fez a sua primeira experiência política e compreendeu os limites do liberalismo burguês. Sobre essa
primeira participação, Netto (2009, p. 19) mostra que Marx:

[...] de um lado, percebe – ainda que de forma pouco nítida – que nos conflitos políticos estão
em jogo os interesses econômico-sociais colidentes e que o papel arbitral e neutro do Estado
é uma aparência; de outro, verifica a vacilação e a covardia da burguesia liberal, que prefere
os conchavos e os acordos à luta consequente pelos seus proclamados ideais de liberalismo.

Analisando ainda as duas contribuições de Marx, Mehring (2014) afirma que a primeira (A crítica da Filosofia do Direito
de Hegel) tinha influência de Feuerbach, com sua crítica a religião. A crítica em questão é que para Feuerbach não é
religião que faz o homem, mas o homem que faz a religião. Segundo Marx (1843 apud MEHRING, 2017, p. 86),

O homem [...] não é um ser abstrato fora do mundo. O homem é o mundo dos homens, do
Estado, da sociedade, um mundo que produziu a religião como uma consciência invertida
do mundo, porque é também um mundo invertido. A luta contra a religião é, portanto,
indiretamente a luta contra aquele mundo cujo aroma espiritual é a religião. Assim, uma
vez desaparecida a reailidade do céu, é tarefa da história estabelecer a realidade do
mundo.

Assim, na visão de Marx, o homem não é um ser fora do mundo, ele é o próprio mundo do homem; sendo assim,
também o mundo da sociedade e do Estado (MEHRING, 2014). E, já que a religião era criação do homem, ela foi
criada com uma consciência invertida de quem a criou (MEHRING, 2014).

Com relação à segunda contribuição de Marx ao jornal através de “A questão judaica”, ele traz uma elevada análise
crítica e trata das emancipações que estavam em questão no texto do Bauer: a emancipação política e emancipação
humana. Conforme Mehring (2014, p. 90, grifos originais), “o segundo artigo que Marx publicou nos Deutsch -
Fanzosische Jahrbucher não é tão impressionante em sua forma, mas o poder de análise crítica que demonstra é
superior”.

Segundo Netto (2009), A questão judaica diz respeito à condição cívico-política dos judeus na Alemanha, onde se
encontravam restringidos e constrangidos passando a ter reivindicações com base liberal. “A questão determinada
era, precisamente, a ‘questão judaica’. Ela dizia respeito a um problema que estava medularmente vinculado à miséria
alemã: a condição cívico-política dos judeus na Alemanha.” (NETTO, 2009, p. 22). Até determinado momento a
discussão sobre ser favorável ou não aos judeus não tinha sido levantada. Mas, eles eram um grupo que estava se
destacando devido ao desenvolvimento que vinham adquirindo através do comércio, ou seja, possuíam um
determinado poder econômico.

Mesmo sendo possuidor de poder econômico, o judeu era impedido de exercer os seus direitos civis, e essa restrição
se dava somente pelo fato de serem judeus, ou seja, eles detinham poder ecônomico, mas não detinham o poder
político. Com isso, os judeus buscavam se emanciparem políticamente. Dito de outro modo, aos judeus era vedado o
direito de exercer direitos civis que qualquer outro cidadão cristão possuía, além de ficarem impedidos também de
exercer qualquer função pública em toda a Confederação. Aos judeus era vedado a emancipação política (NETTO,
2009).
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Conforme Mehring (2014), os judeus exigiam a emancipação política para o judaísmo, mas não queriam perder a
posição privilegiada que tinham. Essa reivindicação fez com que Feuerbach classificasse o judaísmo como uma
religião egoísta. Bruno Bauer fez uma análise semelhante a essa, mas os dois teóricos analisaram por vias diferentes.
Enquanto Feuerbach explicou o caráter da religião judaica, através das características dos judeus, Bauer via a mesma
questão judaica como exclusiva da teologia.

Assim como os cristãos, declarou, os judeus podem chegar à liberdade apenas superando
sua religião. Devido a seu próprio caráter, o Estado cristão é incapaz de emancipar os
judeus, Ao mesmo tempo, os judeus não podem se emancipar devido ao seu próprio
caráter religioso. Cristãos e judeus devem parar de serem cristãos e judeus se querem ser
livres. (MEHRING, 2014, p. 91).

Sobre essa problemática, Marx foi o teórico a fazer uma crítica radical. Para ele, a discussão não deveria
concentrar-se somente em quem seria emancipado e em quem deveria emancipar, mas que tipo de emancipação se
tratava, se era uma emancipação política ou humana. E mais, ele nos chama a atenção para a existência de uma
diferença entre as duas emancipações, argumentando que em alguns Estados, cristãos e judeus já tinham adquirindo
a emancipação política, mas ainda não detinha a emancipação humana.

Bauer e Marx tinham fundamentos diferentes. Para o primeiro, a emancipação não é uma escolha perspicaz em um
Estado cristão, pois o próprio caráter religioso deste Estado não permitia alcança-la (NETTO, 2009). Assim, Bauer
considerava inconveniente a reivindicação dos judeus.

Para Bauer, a reivindicação dos judeus para que o Estado abra mão de sua exigência e
condição religiosa só teria legitimidade e sentido se os judeus, previamente, abrissem mão
de sua própria exigência e condição religiosa. Ademais, na medida em que se conservam
como judeus, os judeus se excluem da comunidade humana: autoisolam-se na escala em
que se consideram e que se identificam como um povo eleito, privilegiado. (NETTO, 2009,
p. 23).

Netto (2009) afirma que, para Bauer o cristianismo era uma religião universal, então, seria mais viável o povo cristão
alcançar a emancipação ao invés do judeus, pois ao contrário do cristianismo, o judaísmo detinha um caráter
particular. Em outras palavras, para Bauer o judeu é menos digno de ser emancipado do que o cristão.

Inegavelmente, Bauer analisava o judaísmo através do caráter religioso, já Marx analisava através das
características próprias do mundo dos homens. Para Marx, a emancipação política não estava atrelada ao
desligamento do homem com a religião, ou seja, para se tornar emancipado, o judeu não precisaria deixar de ser
judeu nem o cristão deixar de ser cristão, a emancipação política estava ligada ao Estado, assim, este deveria ser
laico, sem religião.

Marx não hipoteca a conquista da emancipação política dos judeus à renuncia deles à sua
religião e à sua cultura: afirma que podem se emancipar politicamente sem abdicar delas;
mas a emancipação política (na medida em que não é emancipação humana) não os
tornará humanamente livres – eles continuaram submetidos a um constrangimento que não
é só deles, é o constrangimento geral que pesa sobre todos os membros da sociedade civil
e do seu Estado (NETTO, 2009, p. 27).

A emancipação política era a causa do Estado Moderno, pois para se emancipar politicamente era preciso se livrar
das amarras da religião, por isso, o antigo Estado, àquele que era essencialmente cristão, caracterizava-se um Estado
ultrapassado, que ainda não tinha se desenvolvido plenamente (MEHRING, 2014). O novo Estado, ou Estado
Moderno, tornou-se novo justamente por ter atingindo o desenvolvimento pleno, e nele nem cristãos nem judeus
precisariam deixar de serem cristãos ou judeus, pois somente o Estado deveria perder o caráter teológico (MEHRING,
2014). A partir do Estado moderno foi acrescentado a religão o caráter particular (âmbito privado).
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A emancipação política dos judeus, dos cristãos, dos homens religiosos em geral, era a
emancipação do Estado do judaísmo, do cristianismo e da religião em geral. O Estado
pode se livrar dessa trava sem que o homem, como tal, se veja livre dela, e aí está o limite
da emancipação política. (MEHRING, 2014, p. 92).

Mehring (2014) continua explicando essa lógica do Estado político, afirmando que todos os conflitos que existiam na
sociedade, fossem eles por questões materiais ou ideológicas, tinham uma única causa, o Estado político e a
sociedade burguesa. E existia um jogo no qual, os homens ganhavam liberdade religiosa, mas não eram libertos da
religião, ganhavam liberdade à propriedade, mas não eram libertos dela. Essas contradições eram a essência deste
Estado moderno e, logo, a essência da emancipação política.

Por outro lado, Marx (2010, p. 34) afirma que,

o Estado cristão, por sua própria essência, não pode emancipar o judeu, mas arremata Bauer, o
judeu, por sua própria essência, não pode ser emancipado. Enquanto o Estado for cristão e o
judeu for judaico, ambos serão igualmente incapazes, tanto de conceder quanto de receber a
emancipação.

A emancipação humana dentro da sociabilidade burguesa se faz impossível. Para ela se fazer real é necessário que o
homem individual se reconheça em sua totalidade, tornando-se assim um ente genérico. Marx (1983 apud Mehring,
2014, p. 93-94, grifos originais) faz a distinção entre emancipação política e emancipação humana da seguinte forma:

A emancipação política é a recuperação do homem, por um lado, a membro da sociedade
burguesa, e, por outro, a cidadão, a pessoa moral. Mas a emancipação humana só estará
plenamente realizada quando o homem individual real tiver recuperado para si o cidadão
abstrato e se tornando ente genérico na qualidade de homem individual na sua vida
empírica, no seu trabalho individual, nas suas relações individuais, quando o homem tiver
reconhecido e organizado seus “forces propres” como forças sociais e, em consequência
não mais separar de si mesmo a força social na forma da força política.

Marx chegou a um ponto essencial na discussão indo até as raízes da relação entre a sociedade e o Estado. Apontou
que o Estado existia para atuar sobre as luta do indivíduo com ele mesmo e com os outros indivíduos e suas
particularidades, e que a questão religiosa possuía um caráter puramente social. Ressaltou também que os indivíduos
apesar de parecerem livres ainda eram presos e alienados. Eram alienados à propriedade, à indústria e à religião.
Eram alienados ao que parecia conduzi-los a própria liberdade.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Karl Marx (1818-1883) desenvolveu no conjunto de suas obras, uma teoria social que contribui no processo de
desvelamento do real, na crítica à sociabilidade burguesa e na reflexão de categorias concretas e históricas que
fundamentam nossa sociabilidade. Os seus primeiros escritos refletem seu pensamento filosófico-ontológico, em que
ele procura entender a ontologia do ser social a partir do trabalho, elemento fundante da sociabilidade humana; do
mesmo modo, concebe a história como processo ativo na vida dos homens.

Marx se dedica sobre a discussão da emancipação política e emancipação humana em seu ensaio “A questão
judaica”, escrito em 1843 e publicado em 1844 nos Deutsch-Französische Jaherbücher (Anais Franco-Alemães). Na
polêmica – e ruptura – com Bruno Bauer sobre a questão da emancipação política dos judeus na Alemanha, Marx
realiza um profícuo debate sobre a relação Religião e Estado moderno e os direitos do homem e do cidadão, além de
problematizar a real emancipação dos homens através da radicalização da propriedade privada, o que Marx chama da
verdadeira emancipação humana. A emancipação política reduz o homem a membro-cidadão da sociedade burguesa,
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enquanto a emancipação humana possibilita ao homem se reconhecer enquanto humano-genérico por meio da
radicalização da propriedade privada na vida dos homens. Desse modo, a obra “A questão judaica” vai se debruçar
sobre as diferenças entre emancipação política e emancipação humana, as mediações necessárias para compreender
os limites da emancipação política no marco da sociabilidade burguesa e a imprescindível superação dessa
sociabilidade.
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