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Resumo 

O artigo objetiva compreender aspectos do entendimento dos Assistentes Sociais sobre 
“emancipação”, à luz do pensamento de Marx. O princípio fundamental do Código de Ética do 
Assistente Social expõe a necessidade do “reconhecimento da liberdade como valor ético 
central e das demandas políticas a ela inerentes – autonomia, emancipação e plena expansão 
dos indivíduos sociais”. Compreender-se-á algumas das mais importantes vertentes teóricas 
do serviço social no Brasil em relação à emancipação. Também foram pesquisados alguns 
profissionais para contribuir no entendimento sobre a “emancipação” no Serviço Social, tão 
propalada mas nem sempre compreendida com o devido rigor. 
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Abstract 

The article aims to understand aspects of the Social Work understanding of "emancipation", in 
the light of Marx's thought. The fundamental principle of the Social Worker's Ethics Code 
exposes the need for "recognition of freedom as the central ethical value and the inherent 
political demands - autonomy, emancipation and full expansion of social individuals." We will 
understand some of the most important theoretical aspects of social service in Brazil in relation 
to emancipation. Some professionals were also researched to contribute to the understanding 
about "emancipation" in Social Service, so promoted but not always properly understood. 
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INTRODUÇÃO 

Fundamentamos o entendimento sobre os conceitos de emancipação humana e emancipação 

política em Marx prioritariamente na obra Sobre a questão judaica (2010), que trata mais 
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objetivamente desse tema. Em outras obras de Marx a emancipação é citada 

secundariamente como Crítica a filosofia do direito de Heguel – Introdução (2013) e 

Manuscritos econômico-filosóficos (2004)  e A sagrada família (2011). 

Balizado no entendimento da diferença entre a emancipação política e a emancipação 

humana, buscamos compreender os fundamentos históricos e teóricos do Serviço Social no 

Brasil, ressaltando o projeto de ruptura e, consequentemente, no Projeto Ético-Político do 

Serviço Social. Entretanto, além de buscar compreender a história do Serviço Social, a 

influência da tradição marxista e os conceitos de emancipação a ela inerentes, buscamos 

identificar também a visão de alguns Assistentes Sociais, sobre o conceito de emancipação. 

Para tanto, realizamos uma pesquisa de campo, de abordagem quantitativa e objetivo 

exploratório.  Para coletar os dados, elaboramos um questionário estruturado, composto por 

quatro questões fechadas, sendo três questões objetivas de caracterização do sujeito 

pesquisado e uma questão objetiva voltada ao entendimento sobre a emancipação. O 

instrumento de pesquisa foi elaborado por meio da ferramenta Google Forms, a qual 

possibilita o envio de um link aos sujeitos da pesquisa, para que acessem e respondam o 

formulário digitalmente. Dessa forma, a aplicação da pesquisa foi indireta, por não ter existido 

a interação face a face. Definimos como universo da pesquisa os Assistentes Sociais que 

trabalham na área de formação e que, atualmente, são servidores públicos. Tal delimitação 

foi estipulada para refinar a amostra. A quantidade da amostra do universo foi definida pela 

quantidade de profissionais que a pesquisadora tinha em sua rede social, ou seja, o link com 

o instrumento de pesquisa foi enviado, via rede social, para 54 Assistentes Sociais, servidores 

públicos. Obtivemos o retorno de 53,7% dos questionário enviados, assim, 29 profissionais 

participaram da pesquisa. Os sujeitos da pesquisa não se identificaram com seus nomes ao 

responderem o questionário.  

Na análise dos dados organizamos as informações coletadas, tendo em vista os objetivos do 

trabalho. A técnica de análise foi de extrema relevância, pois permitiu conforme Minayo (1994, 

p.69), “estabelecer uma compreensão dos dados coletados [...] e ampliar o conhecimento 

sobre o assunto pesquisado, articulando-o ao contexto cultural da qual faz parte.”  

Contemplar a tais propostas da pesquisa, significa colocar em prática o que escreve Iamamoto 

(2007, p.417):  “o desafio é participar de um empreendimento coletivo, que permita, de fato, 

trazer, para o centro do debate, o exercício e/ou trabalho cotidiano do assistente social, como 

uma questão central da agenda da pesquisa e da produção acadêmica dessa área”. 
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Por fim, o intento para efetivar o referido estudo, partiu das inesquecíveis e inquietantes 

reflexões realizadas na disciplina “Tópicos Especiais em Política Social: emancipação política, 

Emancipação Humana e Direitos Sociais”, oportunizada pelo Programa de Pós-Graduação 

em Serviço Social, da Universidade Estadual de Londrina.  

 

 1. A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E A EMANCIPAÇÃO HUMANA 

 

A concepção de Marx sobre os conceitos de Emancipação Política e Emancipação Humana, 

está mais presente na obra “Sobre a Questão Judaica” (2010), publicada em 1844 nos Anais 

Franco-Alemães, na juventude de Marx. Tal publicação foi resposta aos artigos do jovem 

hegeliano Bruno Bauer, que haviam sido publicados em 1842 e 1843. Marx apresenta 

argumentos contra as afirmativas de Bauer, que, por sua vez, foram formuladas de modo 

“idealista, religioso e teológico” (LUKÁCS, 2009, p.165) e não apresentavam uma ampla 

crítica social. Apesar de Marx expor contraposições ao referido autor, o alvo real da sua crítica 

não é Bruno Bauer, mas sim o Estado Político. Na época, os judeus não aceitavam a religião 

do Estado, o cristianismo e, portanto, eram perseguidos e privados dos direitos políticos na 

Alemanha. 

O intuito de Bauer foi o de apresentar uma solução para a emancipação do judeu: “exige, 

portanto, por um lado, que o judeu renuncie ao judaísmo, que o homem em geral renuncie à 

religião, para tornar-se emancipado como cidadão.” (Marx, 2010, p.36). Dessa forma, Bauer 

propõe que tanto os judeus, como os cristãos, se emancipem da religião, a fim de construírem 

um Estado não religioso, com o objetivo final de atingir a emancipação política. Lukács, 

apresenta o posicionamento de Bauer: 

“[...]  ambos, judeus e cristãos, deveriam emancipar-se da religião em geral e construir um 

Estado não religioso (democrático-burguês) a fim de poderem obter em conjunto a sua 

emancipação política.” (LUKÁCS, G. 2009, p. 166) 

Dessa maneira, para Bauer a supressão da religião conduziria à liberdade humana. Partindo 

dessa premissa, ele apresenta a discussão sobre a questão judaica de uma forma 

limitadamente teológica e confinada às fronteiras da Alemanha. Tal questão não foi 

transformada em uma ampla crítica social, uma vez que a análise partiu da vertente da 

religião. A crítica de Bauer foi dirigida ao Estado Cristão e não ao Estado em geral. Sobre 

esse prisma, Marx afirma que, por mais que houvesse a crítica à teologia cristã e à teologia 

judaica, tal análise se movia somente no interior da teologia (Marx, 2010, p. 37). O erro de 

Bauer, segundo Marx, pode ser percebido “no fato de submeter à crítica tão somente o ‘Estado 

cristão’, mas não o ‘Estado como tal’, no fato de não investigar a relação entre emancipação 
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política e emancipação humana” (Marx, 2010, p. 36). Como vimos, Bauer vislumbra a 

emancipação judaica pela via da crítica ao Estado Cristão, todavia, Marx substitui a crítica do 

Estado Cristão, por uma crítica ao Estado político, uma vez que a emancipação humana não 

se resume a um problema religioso somente. Assim, Marx reitera que: 

Bauer incorre em contradições por não alçar a questão a esse nível. Ele 
impõe condições que não estão fundadas na essência da emancipação 
política mesma. Ele levanta perguntas que não estão contidas na tarefa que 
se propôs e resolve problemas que deixam o seu questionamento sem 
resposta. Bauer diz sobre os adversários da emancipação dos judeus que: 
“Seu único erro foi presumirem que o Estado cristão é o único verdadeiro e 
não o submeterem à mesma crítica com que contemplaram o judaísmo. 
(MARX, 2010, p. 36). 

 

Ademais, Marx apresenta uma crítica à religião como um primeiro estágio de toda a crítica. O 

Estado deve se libertar da religião, mas, não necessariamente, o homem também precisa se 

libertar dela. A religião, por sua vez, não deve ser um dogma que interfere na explicação do 

real, uma vez que o mito desumaniza e possibilita a continuidade da exploração. Dessa forma, 

para Marx, as pessoas podem ser judaicas ou cristãs, desde que não usem a religião para  

explicar a realidade. Não se trata de abolir a religião para se atingir a emancipação, todavia, 

é necessário ultrapassar a insuficiência do Estado, a fim de que tais oposições religiosas 

sejam superadas. Para Lukács: 

Marx, em sua crítica desta representação idealista, mostra que a 
emancipação política tanto do judeu como do cristão é certamente “a 
emancipação do Estado em face da religião”, ou seja, a renúncia por parte 
deste a uma religião oficial; mas mostra também que a emancipação política 
não poderia ter como consequência a emancipação em face da religião, já 
que a emancipação política “não é o modo completo, sem contradições, da 
emancipação humana” (LUKÁCS, 2009, p. 166). 
 

Neste prisma, Marx diz que a emancipação política “deve aguçar ao máximo a contradição 

entre Estado e sociedade civil-burguesa” (LUKÁCS, 2009, p. 170), uma vez que, na 

emancipação política, emancipa-se de modo desviado a partir do intermédio do Estado. Marx 

explica a natureza da emancipação política, partindo da religião e indo para outros 

pressupostos, como o da propriedade privada, ou qualquer outro elemento que compõe a vida 

da nação, por exemplo. No capitalismo, a emancipação política é apresentada como única 

forma de libertação possível, entretanto, na perspectiva de Marx, a emancipação política 

reduz o homem a membro da sociedade burguesa e a cidadão do Estado, sendo que é 

justamente na forma do Estado que encontramos o limite da emancipação política. 

O caráter individual e liberal da emancipação, questionado por Marx parte 
dos direitos humanos instituídos pela Revolução Francesa, que resultaram 
em momentos contraditórios: “por um lado, revolucionaram as relações 
feudais; por outro, cercam o indivíduo em seu egoísmo, na sua propriedade, 
na sua liberdade, perdendo a dimensão da totalidade onde está inserido 
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(LUIZ, 2008, p. 119). 
 

Segundo Marx, a emancipação política só terá sentido se vislumbrar à emancipação humana. 

Ela deve ser uma etapa histórica no caminho para a emancipação humana. A emancipação 

política é limitada, ela “cria apenas uma democracia formal, que proclama direitos e liberdades 

que não podem existir realmente na sociedade burguesa” (LUKÁCS, 2009, p. 167). Para Marx 

não deve haver um equilíbrio entre esses dois lados ou qualquer outra forma de 

aperfeiçoamento para emancipação política. Para ele, a emancipação política deve ser vista 

como uma emancipação parcial de um grupo que se torna forte, um grupo privilegiado. 

A partir da crítica à emancipação política e ao consequente cerceamento do homem em seus 

interesses privados, Marx apresenta o conceito de emancipação humana, referenciado por 

Luiz (2008, p. 119) como: “[...] a emancipação humana se realiza no processo que extrapola 

o círculo do indivíduo independentemente da sociedade, para converter suas relações 

individuais numa dimensão social, como força social organizada na construção democrática 

de outro tipo de sociedade.” Complementamos que: 

Os contornos assumidos pela concepção de emancipação humana em Marx 
indicam a necessidade da superação da mercadoria, do capital e do Estado; 
ainda, a necessidade de os seres humanos assumirem o controle consciente 
de sua existência, possibilitando-lhes a percepção sua história como fruto da 
ação humana em que o sujeito histórico é capaz de uma teleologia, isto é, 
capaz de projetar antecipadamente aquilo que será objetivado (BRESSAN, 
2009, P. 76). 

 

Nessa ótica, a emancipação humana só poderá ser alcançada fora da sociedade burguesa, 

por meio da superação da propriedade privada e de interesses individuais. Momento esse em 

que nenhum ser explorará o outro, que a atividade universal e individual não se separarão e 

que o homem não será dominado por elementos estranhos a si mesmo.  

A perspectiva emancipatória está intrinsecamente relacionada à busca pela superação da 

ordem do capital, momento em que se extingue a condição de exploração da classe 

trabalhadora. Na sociedade emancipada os trabalhadores se organizam por eles próprios. 

Marx, ao vislumbrar outra sociabilidade, projeta uma nova ordem social, pautada na liberdade 

e igualdade. O Estado se dissolverá para dar abertura ao socialismo e, posteriormente, o 

comunismo. A emancipação humana, para Marx,  é a ausência de dominação do homem por 

elementos estranhos a si mesmo, na qual possa definir seu modo de vida de forma livre, 

consciente e universalmente, sem o domínio inerente a propriedade privada.  

 

2. ALGUNS FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E TEÓRICOS DO SERVIÇO SOCIAL. 
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Não havia sentido no início da implantação do Serviço Social no Brasil se falar em 

emancipação. Mais ainda em emancipação humana que somente entraria na pauta da 

profissão com a chegada de pensadores marxistas na área, muito tempo depois. 

O surgimento do Serviço Social no Brasil, bem como a sua institucionalização, na década de 

1930, não deve ser compreendido como um acontecimento natural ou até mesmo isolado. Ele 

está situado em um complexo quadro conjuntural que caracterizava o país naquele momento. 

A compreensão em relação a legitimação da profissão deve estar atrelada às condições sócio-

históricas da época. Estamos falando de uma emergente sociedade urbana industrial, 

posicionada em um momento peculiar do desenvolvimento capitalista, marcado pelo 

movimento dos trabalhadores em suas reivindicações contra a exploração do trabalho e 

defesa dos direitos de cidadania. 

Em termos sintéticos, a profissão surge das necessidades e urgências oriundas do conjunto 

das expressões da desigualdade social, econômica e cultural. Com os problemas resultantes 

do capitalismo e, com as mudanças da expansão da comunicação no mundo, o antagonismo 

entre capital e trabalho foi acentuado. O processo de exploração desmedida do capital 

evidenciou as diversas manifestações da questão social, gerando, por sua vez, um 

descontentamento e consequente manifestação, por parte dos trabalhadores, em 

discordância à conjuntura da época. Diante de tais pressões, o Estado se viu pressionado a 

apresentar propostas concretas em relação à “resolutividade” das manifestações sociais.  

Com o intuito de regular as tensões entre as classes sociais, o Estado apresenta algumas 

iniciativas assistencialistas, controladoras e paternalistas. O Governo de Getúlio Vargas, na 

época, ao reconhecer a questão social no âmbito das relações entre capital e trabalho, 

“buscou enquadrá-la juridicamente, visando à desmobilização da classe operária e a 

regulação das tensões entre as classes sociais” (YASBEK, 2009). Nesse sentido, as ações 

do governo sobre as expressões da questão social e mobilização operária, se configuraram 

como respostas da burguesia à classe trabalhadora. Instituições assistenciais foram criadas 

e consequentemente, postos de trabalho foram se abrindo para os assistentes sociais. O 

Serviço Social foi uma estratégia da própria burguesia, com o objetivo de comporem o quadro 

funcional das instituições sociais.  

Além do Estado, a Igreja Católica também tornou-se protagonista no posicionamento diante 

das expressões da questão social. No ano de 1932 foi criado o Centro de Estudos e Ação 

Social (CEAS), cujo objetivo era o de difundir a doutrina e ação social da Igreja Católica.  Tal 

instituição se tornou a fundadora da primeira Escola de Serviço Social do país. A construção 

do referencial teórico profissional, na época, foi pautada na Doutrina Social da Igreja, no 
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ideário franco-belga de ação social e no pensamento de São Tomás de Aquino. 

Com uma teleologia humanizadora e conservadora do capitalismo, a partir de 1940, o Serviço 

Social no Brasil começa a ser tecnificado por meio da experiência profissional norte-

americana, pautada na teoria social positivista. A adição da teoria à doutrina, buscava um 

“enquadramento dos trabalhadores nas relações sociais vigentes, reforçando a mútua 

colaboração entre capital e trabalho” (IAMAMOTO, 1992, p. 20). Trata-se de uma visão 

restrita, fragmentada, ajustadora e conservadora. 

O projeto tradicional conservador da profissão continuou hegemônico por mais alguns anos, 

até que em 1950 e 1960, começou a ser questionado, em um período marcado por mudanças 

econômicas, políticas, sociais e culturais, no contexto brasileiro, com o Governo 

desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek. Tais questionamentos culminaram com a 

identificação da necessidade da profissão ter um projeto efetivamente comprometido com as 

demandas da classe subalterna, e, consequentemente, um novo projeto profissional. A partir 

desse momento o conceito de emancipação passa a fazer algum sentido, mas ainda numa 

concepção de emancipação política. Com o Movimento de Reconceituação na América 

Latina, os profissionais aproximaram-se das Ciências Sociais e em outras áreas do 

conhecimento, as quais proporcionaram uma análise crítica da sociedade de classes. É 

oportuno lembrar que o Brasil passava por um período de instauração da ditadura militar, isso 

fez com que o Movimento de Reconceituação no país tivesse características mais brandas.  

É nesse momento de renovação profissional que o Serviço Social se aproximou da Teoria 

Social de Marx. É oportuno lembrar que, tal aproximação, se deu de maneira tortuosa e não 

homogênea, uma vez que haviam distintos projetos profissionais.  

 

3. A INFLUÊNCIA MARXISTA E A PERSPECTIVA EMANCIPATÓRIA NO SERVIÇO 

SOCIAL 

 

A vertente marxista, também conhecida como intenção ou projeto de ruptura, desenvolveu-se 

no final da década de 1970, tornando-se hegemônica a partir da década de 1980. Tal projeto 

retomou, no país, o Movimento de Reconceituação ocorrido na América Latina, a partir de 

meados da década de 1960. Assumiu uma roupagem contestatória e oposta ao tradicional e 

conservador no Serviço Social. Além disso, o referido projeto trouxe em seu bojo o 

compromisso com os interesses da massa da população, a preocupação com a qualificação 

acadêmica e com a interlocução com as ciências sociais, junto ao forte investimento em 

pesquisas (NETTO, 2005, p. 17). O materialismo histórico-dialético foi a referência teórica 
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nesse processo e possibilitou que Assistentes Sociais pudessem significar o Serviço Social 

enquanto uma especialização do trabalho coletivo, compondo a classe trabalhadora, que, por 

sua vez, é empregada pela burguesia com o objetivo de atender demandas advindas da 

própria classe trabalhadora. Tal método foi e ainda é o sustentáculo de uma leitura crítica da 

realidade. Segundo Cardoso (2013, p. 188): 

 
Mesmo de forma enviesada, será essa vivência, militância e interlocução com 
o marxismo que propiciarão o importante desvelamento da dimensão política 
inerente ao trabalho profissional, o que trouxe à profissão a visão crítica sobre 
seu papel, rompendo com a pretensa assepsia política e ideológica 
defendidas pelos outros dois projetos da renovação.  

 

Para a autora, não podemos afirmar que existe uma hegemonia da tradição marxista na 

formação profissional, bem como na produção de conhecimento da categoria, contudo 

podemos certificar que trata-se sim de uma referência orientadora. Também afirma que: 

 
[...] É inconteste que grande parte da produção do conhecimento em suas 
publicações, mas não necessariamente nas pesquisas e produções de 
mestrado e doutorado, tem como base a compreensão filosófico-teórica de 
homem e mundo presente na tradição marxista, possuindo como elemento 
central a discussão do ser social e do trabalho, bem como a análise da 
sociedade burguesa na direção de sua superação (CARDOSO, 2013, p. 208). 

 

Tais bases seguiram surtindo efeito nas décadas seguintes, em 1990 e 2000, momento no 

qual tal projeto de ruptura passou por um processo de “amadurecimento e revisão, passando 

a ser chamado de projeto ético-político” (CARDOSO, 2013, p. 193). O projeto ético-político 

profissional reiterou o compromisso com a classe trabalhadora e a defesa da emancipação, 

enquanto objetivo de construção social.  

Para Behring e Boschetti (2006, p. 190), a política social no atual contexto de capitalismo 

maduro, não tem como função e não é capaz de reverter esse quadro. Todavia, mesmo assim 

é importante criar uma “agenda de luta dos trabalhadores”, cujos compromissos estejam 

atrelados à emancipação política e humana,  para que as políticas sociais possam chegar ao 

seu limite de cobertura. 

O projeto ético-político do Serviço Social expressa, como valor ético central, a liberdade em 

uma perspectiva emancipatória, enquanto uma “possibilidade de superação da condição de 

opressão e dominação presente na sociedade de classes diante do trabalho alienado que alija 

o homem de suas potencialidades enquanto ser social” (CARDOSO, 2013, p. 205). A 

teleologia elencada direciona o caminho para um compromisso com a construção de outra 

ordem social, para a emancipação humana. Obviamente não podemos deixar de esclarecer 
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que esse objetivo não pode ser deixado a cargo de uma categoria profissional, mas sim a uma 

classe social. Sobre a dimensão emancipatória, afirmamos: 

A dimensão política do projeto é claramente enunciada: ela se posiciona em 
favor da equidade e da justiça social, na perspectiva da universalização do 
acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais; a 
ampliação e a consolidação da cidadania são postas explicitamente como 
condições para a garantia dos direitos civis, políticos e sociais das classes 
trabalhadoras. Em decorrência, o projeto se reclama radicalmente 
democrático – vista a democratização enquanto a socialização da 
participação política e socialização da riqueza socialmente produzida 
(NETTO, 1999, p. 105). 

À luz do que foi citado podemos afirmar que o projeto ético-político vislumbra a defesa da 

emancipação política, com vistas à emancipação humana. Objetiva-se a não exploração do 

homem pelo homem, por meio de uma “nova sociabilidade”, na qual o homem “não será 

escravo das coisas” e que todos poderão se apropriar “do que produzem – material e 

espiritualmente – e do processo de produção”. Somente com a supressão da atual forma 

social chegaremos à emancipação humana, à possibilidade do “homem se reconhecer 

enquanto um ser social crítico, livre e criativo” (Cardoso, 2013, p. 216). Dessa forma, a direção 

desse projeto ético-político do Serviço Social está voltada para a transformação social tendo 

como horizonte a emancipação humana.  

 

4. O ENTENDIMENTO DOS ASSISTENTES SOCIAIS SOBRE A EMANCIPAÇAO 

 

Conforme já citado anteriormente, o objetivo das três questões iniciais do instrumento da 

pesquisa era o de compreendermos alguns aspectos, mesmo que sucintamente, do 

entendimento dos Assistentes Sociais sobre emancipação para completarmos a reflexão 

filosófica e histórica. Não temos pretensão de esgotar o assunto, tampouco de apresentar 

toda a pesquisa nesse artigo, mas apenas utilizar algumas informações empíricas 

contemporâneas sobre esse segmento profissional, na macrorregião de Londrina. 

Dos 29 sujeitos que participaram da pesquisa, 73% são servidores públicos da administração 

municipal, 24% da administração estadual e 3% da administração federal.  Sobre a formação 

profissional, 83% dos pesquisados cursaram a graduação presencialmente e 17% cursaram 

EaD (à distância). Sobre o tempo de experiência profissional como Assistente Social, 28% 

atuam na área de formação de 0 a 5 anos e outros 28% de 11 a 15 anos. Além disso, 14% 

dos pesquisados atuam há mais de 21 anos na área.  
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Gráfico 1 

 

Após essa breve caracterização dos sujeitos da pesquisa. Partimos para o resultado que 

remete a visão da amostra pesquisada, sobre o conceito de emancipação.  

A questão é composta por quatro alternativas, sendo possível selecionar somente uma como 

resposta. A primeira alternativa apresenta conceitos relacionados à emancipação humana, a 

segunda à emancipação política, a terceira é voltada para os profissionais que não têm uma 

visão formada sobre o assunto, e, por fim, a quarta é uma resposta aberta, para que os 

pesquisados possam informar outras visões que porventura tenham sobre o conceito. 

Chegamos ao seguinte resultado: 

 

 

Gráfico 2 

 

Dos 29 participantes da pesquisa, 20 (que representam 69%)  responderam que o conceito 

de emancipação, elencado no primeiro Princípio Fundamental do Código de Ética do 

Assistente Social está atrelado ao conceito de emancipação política. Outros 21% 

relacionaram o Princípio Fundamental I ao conceito de emancipação humana. Uma pessoa 

não soube informar e outras duas apresentaram outras definições, sendo elas:  

- “Adoção da práxis profissional na atuação, o respeito ao ser humano, às 
suas histórias, diversidades, capacidades e possibilidades, enfim, a ser 
protagonista de sua autonomia e emancipação.” 
- “Emancipação diz respeito à autonomia e a liberdade individual. É a 
destruição das amarras externas como o Estado e as demais instituições, 
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para florescer o que há de mais profundo e moral no indivíduo. Emancipado, 
o indivíduo pode exercer suas idéias livremente, assim como as ações e a 
propriedade, as quais são extensões do próprio indivíduo.” 
 

Não podemos afirmar que uma amostra de 29 Assistentes Sociais, servidores públicos, 

represente o que a maioria dos Assistentes Sociais também responderia, uma vez que outros 

fatores podem influenciá-los nessa visão como por exemplo, a Universidade formadora, a 

Pós-graduação cursada, além dos demais estudos/aprofundamentos feitos por cada um.  

Entretanto trata-se de um resultado que certamente estabelece um indicador de como os 

profissionais estão vislumbrando o objetivo da emancipação. 

Conforme citado anteriormente, a teleologia do Projeto Ético-Político do Serviço Social aponta 

para a defesa da emancipação política, mas para a busca pela emancipação humana.  

Segundo Cardoso (2013, p. 212), “suas dimensões política e ética pautam-se na perspectiva 

emancipatória explicitada pela assunção do compromisso com a radicalização da 

emancipação política, tendo como horizonte a emancipação humana”, a qual pressupõe uma 

transformação social.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Compreendemos a importância das lutas por direitos pontuais, a emancipação política, mas 

as mesmas devem vir atreladas à uma crítica radical ao sistema e isso implica, no caso do 

Serviço Social, na assunção de uma posição diante do grupo social atendido e de toda a 

sociedade. O profissional que tem uma concepção fragmentada e pontual do seu trabalho terá 

grande propensão a realizar um atendimento mecanizado cumprindo protocolos burocráticos 

e até com caráter humanista, mas não compreenderá a sua ação como parte de uma práxis 

transformadora da realidade. O horizonte da emancipação humana implica numa ação local 

mas pensada como parte de um movimento muito amplo com objetivo de transforma a causa 

e não apenas o efeito da miséria em que vive grande parte dos seres humanos. 

A emancipação política nos leva a conquistas parciais de grupos específicos, já a 

emancipação humana nos leva a busca das raízes do sofrimento imposto a grandes 

segmentos sociais. No interior da categoria dos/as assistentes sociais esse é um divisor, um 

conflito interno que gera uma luta constante no sentido de que se abandone os fundamentos 

religiosos, positivistas e conservadores, para se trabalhar não como reprodutor do problema 

que se ataca, mas como ação consciente que objetiva o reconhecimento da liberdade como 

valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes – autonomia, emancipação e plena 

expansão dos indivíduos sociais 
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