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RESUMO: Esse artigo pretende fazer uma reflexão sobre a emancipação humana - princípio 
norteador do atual projeto ético político profissional, discutindo como a mesma tem se 
objetivado através das práticas educativas inerentes ao trabalho profissional do assistente 
social. Para tanto, será abordado as concepções de emancipação humana e como a mesma 
tem se efetivado hoje, segundo os princípios do Código de Ética do assistente social. 
Concluindo, será feita uma reflexão sobre a dimensão educativa do Serviço Social e suas 
atuais tendências, destacando a função pedagógica emancipatória como possibilidade de 
construção de processos moleculares em vista da concretização da emancipação humana.   
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Serviço Social. 

 

ABSTRACT: This article wants to reflect about the social emancipation – principle 
that guides the political ethical project professional, discussing how this principle has been 
happen through the educational practices intrinsic in the professional work of the Social 
Work. For both, will be discussed the conceptions of human emancipation and how it has 
affected today, according the principle of the social work Code of Ethics. Finishing, a 
reflection about the educational dimension of Social Work and its current trends, highlighting 
the emancipatory educational function, as the possibility to construction molecular processes 
for to materialize the human emancipation.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 O presente trabalho pretende refletir como a emancipação humana - princípio ético 

norteador da profissão, tem sido incorporado no trabalho profissional do assistente social 

como um objetivo orientador da sua prática. Para isso, também será considerado que 

inerente ao trabalho profissional, encontra-se a dimensão educativa do Serviço Social e 

através dela são mobilizados processos emancipatórios. 

 Primeiramente serão trazidas, de maneira sucinta, alguns conceitos de emancipação 

segundo alguns autores marxistas, enfatizando e extraindo desses conceitos, aqueles 

elementos que mais se aproximam com o tema que se pretende discutir aqui. Também será 
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discutido brevemente o conceito de emancipação, segundo os objetivos contidos no projeto 

ético-político do Serviço Social, enquanto um elemento do trabalho profissional. 

 Finalizando, será discutida a dimensão educativa do Serviço Social e suas atuais 

tendências, enfatizando a pedagogia da emancipação enquanto caminho para processos 

emancipatórios dos sujeitos. 

 

2. EMANCIPAÇÃO E SERVIÇO SOCIAL 
   

 A fim de subsidiar a reflexão sobre emancipação, serão trazidas as contribuições de 

Marx e Gramsci a respeito, a fim de compreendermos elementos importantes em relação às 

práticas educativas do Serviço Social. 

 Nos estudos teóricos de Marx, compreende-se que a emancipação humana é 

demarcada pelas contradições das relações sociais capitalistas, através da práxis coletiva 

entre os sujeitos, ocasionando o rompimento com o projeto societário do capital, sendo esta, 

uma emancipação política, social e econômica. Para Marx, somente a emancipação política 

dos sujeitos não é uma emancipação de fato, existe um limite nessa concepção, visto que as 

bases estruturais e concretas do sistema capitalista precisam ser rompidas, através de uma 

revolução impulsionada pelo proletariado. A emancipação política é considerada uma etapa, 

porém, não ainda uma emancipação humana.  

 Portanto, segundo Marx, a emancipação dos sujeitos ocorrerá quando houver uma 

ruptura com a sociedade vigente. Para o mesmo, enquanto houver propriedade privada e 

alienação dos homens advindos do sistema capitalista, não haverá emancipação.  Essa 

ocorrerá através da práxis - no movimento da tomada de consciência pelos sujeitos. Na 

ação-reflexão-ação e uma retroalimentando a outra, num processo de mudança, nas 

próprias contradições das relações sociais inerentes ao sistema capitalista. O homem pode 

se perceber nesse processo, podendo mudar a si e as pessoas ao seu redor, num processo 

coletivo. 

 Para Marx, a emancipação política pressupõe, ainda, a sociabilidade capitalista de 

compra e venda da força de trabalho, o que, portanto, se distancia da emancipação humana, 

a qual pressupõe plena liberdade e autonomia dos sujeitos, podendo ser vivenciada 

somente na sociedade comunista. 

 Marx faz, assim, uma distinção entre emancipação política e emancipação humana. 

Para ele, no livro “A questão Judaica”, a emancipação política iniciou seu desenvolvimento 

na conquista de direitos políticos e civis e também na construção da cidadania, no início do 

capitalismo. Compreende-se que a emancipação política caracterizou-se por conquistas 

formais, perante a lei e o sistema jurídico, que afirmam a liberdade e a igualdade entre os 
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homens, porém dentro da sociedade burguesa, com as desigualdades intrínsecas a esse 

sistema. Nas palavras de Montanõ e Durigueto: 

 

Para Marx, o limite da emancipação política, assim, está em que ela pode 
ser atingida sem alcançar a emancipação geral do homem; nas suas 
palavras: “o Estado pode ser um Estado livre sem que o homem seja um 
homem livre”(Marx, s.d). A “emancipação política” é, portanto, fundamental 
para atingir a “emancipação humana”, mas não corresponde a ela, nem é 
garantia para a sua conquista. (2010, p.131) 

  

 Já a emancipação humana para Marx, ocorrerá quando houver a supressão de 

qualquer vestígio da ordem capitalista que se relacione com a exploração, dominação, 

alienação e propriedade privada, ou seja, fato esse que ocorrerá na sociedade comunista 

teorizada por ele, o que equivale a dizer na possibilidade da autoconstrução humana. 

Portanto, a emancipação política pode ocorrer na sociedade vigente, já a emancipação 

humana pressupõe uma nova ordem societária. Não há oposição entre ambas, mas uma (a 

emancipação política) não garante a outra. 

 Gramsci, assim como Marx, acredita que deva haver esse momento de ruptura para 

a emancipação do homem em relação à sociedade perversa do capital e também afirma a 

possibilidade de tomada de consciência por parte dos sujeitos. Porém, Gramsci explora mais 

esse último elemento, trazendo conceitos importantes nesse processo, como o papel dos 

intelectuais orgânicos na organização da cultura, a importância da função da escola como 

reprodutora da ideologia vigente e também responsável por uma contra-hegemonia. Esses e 

outros fundamentos em sua obra revelam e valorizam esse processo de elevação do senso 

comum, de mudanças intelectuais, de transformação de homem passivo para um ser 

político, a fim de se desenvolver esse processo de ruptura. 

 Compreende-se que para Gramsci a tomada de consciência, a construção de uma 

nova ordem societária, a emancipação, é um processo molecular, como nos explica Luiz 

(2013): 

 

[...] O que não ocorrerá através de uma ruptura ou ação revolucionária 
imediata, mas como uma conquista coletiva e histórica, a “partir de baixo”, 
através de um processo de “rupturas ou processos moleculares” mediatos: 
de elevação do senso comum, de reforma intelectual e moral criando “uma 
nova ordem de valores” (GRAMSCI, 1991) no seio da classe subalterna. 
(2013, p.94) 

 
 Esse processo molecular como possibilidade de uma ruptura e autoemancipação, 

pressupõe para Gramsci, a construção de uma contra-hegemonia pelas classes subalternas, 

e para isso é preciso que essas se fortaleçam intelectualmente, politicamente, culturalmente, 

para que possam questionar o que está posto pela hegemonia dominante e assim 

construírem o seu projeto alternativo.  
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 Compreende-se em Gramsci que esse processo de ruptura, como indica Luiz (2013), 

acontece em dois níveis, de forma ampla e processual que seria o fim da ordem burguesa e 

de forma molecular, através de práticas pedagógicas que rompa com o senso comum. 

 

Consideramos rupturas moleculares aquelas ações concretas que, não 
necessariamente rompam com o contexto ou estrutura mais ampla, mas 
fazem parte de processos orgânicos de grupos, facções, movimentos. Não 
tem magnitude em termos de abrangência total dos processos sociais, mas 
têm expressão social [...] Na perspectiva Gramsciana, em sentido amplo, 
podemos considerá-las como movimento de classe ou de segmentos das 
classes subalternas que ocupam posições, avançam em suas lutas e 
reivindicações, elevam-se intelectual e moralmente, constroem 
processualmente uma contra-hegemonia no movimento sócio-histórico [...] 
(2013, p.120 e 121)  

  

 Posto isso, de forma breve, pode se compreender que o pensamento gramsciano 

sobre emancipação, constrói-se e se fundamenta nas teorias de Marx, porém com novos 

elementos conceituais e históricos importantes para a categoria “emancipação” norteadora 

do trabalho do assistente social no atual projeto ético político profissional.  

 Os elemento apreendidos aqui, são os que dizem respeito aos processos/rupturas 

moleculares para efetivação de uma contra-cultura pelas classes subalternas e assim, a 

construção da emancipação humana.  

Nesse sentido o (a) assistente social pode ser considerado como um intelectual 

auxiliador no processo de organização da cultura pelas classes subalternas. Nas palavras 

de Luiz: 

 
Nas abordagens moleculares de contato direto com as classes subalternas, 
com vistas a um processo mais amplo, vários profissionais/intelectuais 
podem ser parceiros importante num empreendimento que busque construir 
uma racionalidade diferente da dominante. O Serviço Social é uma destas 
profissões que, pela proximidade com a classe subalterna e com as 
manifestações da Questão Social, através do seu trabalho profissional 
iluminado por referenciais crítico-dialéticos, pode implementar ações nessa 
perspectiva, e contribuir com a elevação social e cultural de grupos sociais. 
(2013, p. 92 e 93) 

  

 Esse princípio – da emancipação, emerge no seio da categoria com o Movimento de 

Reconceituação do Serviço Social brasileiro, ainda na década de 1960. Tal movimento 

significou o rompimento com as bases conservadoras da profissão e a fundamentação da 

profissão nas bases teóricas marxistas. Essa nova identidade construída pela profissão está 

contextualiza nas contradições das relações sociais da época, comprometendo-se com o 

projeto societário das classes subalternas.  

  Em relação à emancipação como valor humano-genérico contido no código de ética 

de 1993, Barroco e Terra nos faz lembrar que: 
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Assim, quando se referiu à emancipação, o CE não pretendeu afirmar que 
seria possível realizar a emancipação humana nos limites do trabalho 
profissional, pois supõe que existem níveis diferentes de emancipação; que 
a emancipação sociopolítica não se confunde com a emancipação humana 
(Marx, 1991), mas que isso não a torna menos importante, como realização 
relativa de conquistas emancipatórias. Além disso, no CE, a emancipação 
social e política, realizável em graus diversos nos limites da sociabilidade 
burguesa, não se desconectam do horizonte da emancipação humana no 
CE [...] (2012, p.60)  

  

A emancipação é vista como um caminho, um norte para processos e rupturas 

emancipatórias vivenciadas pelos sujeitos, só podendo ocorrer em um movimento histórico 

da sociedade, de tomada de consciência que atinja a todos, molecularmente e também em 

níveis mais complexos e amplos.  

 O projeto ético político profissional vincula-se ao pensamento de construção de uma 

nova ordem social, mais igualitária e que visa à emancipação dos sujeitos sociais. E é no 

cotidiano do trabalho do Assistente Social, através de práticas educativas inerentes à 

atuação profissional, que são construídas tentativas e possibilidades de efetivação de 

processos emancipatórios. 

   

2.1 A dimensão educativa no trabalho profissional Serviço Social: um caminho para 
a construção de processos emancipatórios 

 
2.2. Serviço Social e a pedagogia emancipatória pelas classes subalternas 
 

 Pensar na ação socioeducativa do Serviço Social é pensar em um processo 

educativo que se faz presente na prática profissional e que se fundamenta na questão 

social, ou seja, é uma prática social e educativa que emerge da contradição entre capital e o 

trabalho. O caráter educativo esteve presente na atuação profissional desde sua gênese nas 

intervenções profissionais, sendo um trabalho que afeta as concepções, comportamentos e 

representações das pessoas em relação ao Estado, sociedade e a si mesmo.  

Mas nem sempre seu direcionamento esteve voltado para práticas educativas 

direcionadas à emancipação dos sujeitos sociais, o que se pretendia, no início da profissão, 

era o “ajustamento” dos indivíduos à sociedade.  

A “pedagogia da ajuda” e a “pedagogia da participação” na história da profissão, 

como foram denominadas por Abreu (2010), fundamentavam-se por um componente 

educativo conservador, visando o controle social e a reprodução do capital, e tinham como 

vetores:  

 
[...] a psicologização da relações sociais; manipulação material e ideológica 
de necessidades sociais e recursos institucionais via estratégia de 
assistência social; e processos persuasivos e coercitivos  para obtenção de 
consentimento ao “novo”ordenamento econômico e social sob o domínio do 
capital. (2010, p.107)  
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A ajuda psicossocial - a forma de intervenção do assistente social em tais funções, 

circunscreve-se numa visão que negava as reais dimensões ideológicas e políticas da 

prática do assistente social, ficando reduzida à ideia de “benesse”. Com a pedagogia da 

participação, a intervenção profissional se redimensionou, enfatizando uma prática voltada 

para a participação, mas ainda autoritária, dos indivíduos nas políticas do governo, a fim de 

promover a integração dos mesmos na sociedade, no contexto do desenvolvimentismo. 

Com o Movimento de Reconceituação do Serviço Social a partir de 1960, diante o 

contexto das incongruências das relações sociais capitalistas e sob a orientação da teoria 

crítica de Marx, houve um redimensionamento da prática dos assistentes sociais com a 

adoção de novos valores e princípios, comprometendo-se com a luta das classes 

subalternas.  

Sendo assim, diante da nova realidade vivenciada pela categoria, esse espaço, 

portanto, não foi somente de reprodução e legitimação da classe dominante, mas foi um 

espaço que abriu caminhos para o sujeito coletivo.  

 
É descobrindo a incoerência em que caímos que, se realmente humildes e 
comprometidos com sermos coerentes, avançamos no sentido de diminuir a 
incoerência. Esse exercício de busca e de superação é, em si, já, um 
exercício ético. (FREIRE, apud ELIAS; OLIVEIRA, 2008, p. 73). 

 

Emerge, como nos mostra Abreu (2011), na prática profissional do assistente social, 

uma nova forma de fazer assistência social - a pedagogia emancipatória, com um novo 

componente educativo: a função pedagógica fundamentada no projeto de construção de 

uma nova sociedade pelas classes subalternas, isto é, as ações profissionais passam a 

incidir na criação de uma nova cultura e esses valores passam a compor o projeto ético 

político profissional do assistente social.  

Nesta perspectiva, as funções pedagógicas adquirem uma nova conotação, ao 

serem problematizadas e reconstruídas no processo de luta e de constituição da autonomia 

das classes subalternas.  

Os processos de mobilização, capacitação e organização das classes se inscrevem 

em estratégias e mecanismos de politização das relações sociais. Sendo assim, Abreu nos 

fala que 

  

[...] a solidariedade e a colaboração intraclasses subalternas, bem como a 
mobilização, a capacitação e a organização das mesmas classes 
apresentam-se como elementos constitutivos de um novo princípio 
educativo – base de uma pedagogia emancipatória – na medida que, em 
condições históricas determinadas, contribuem para subverter a maneira de 
pensar e agir, isto é, a ordem intelectual moral estabelecida pelo capital, e 
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plasmam novas subjetividades e condutas coletivas indicativas de uma nova 
cultura. (2010, p. 135) 

 

2.3 Atuais tendências da função pedagógica do Assistente Social 

 

A partir do Movimento de Reconceituação do Serviço Social iniciou-se um processo 

de construção desta nova tendência na profissão - a pedagogia emancipatória, a qual ainda 

está sendo moldada até os dias atuais. Mesmo diante de tantas conquistas e mudanças na 

história da profissão, há ainda uma ampla batalha que o Serviço Social enfrenta para 

alcançar seus anseios e objetivos profissionais, de acordo com o atual projeto político-

pedagógico. A onda neoliberal introduzida a partir dos anos de 1990 tencionou radicalmente 

a função pedagógica emancipatória dos Assistentes Sociais. Os direitos sociais sofreram um 

desmonte e a legislação não foi suficiente para a efetivação dos mesmos. As alterações se 

deram em todos os âmbitos, nas dimensões: teórica, interventiva, política, formativa e 

metodológica; estando o profissional em constante construção e reconstrução para dar 

respostas ao movimento da realidade. 

Diante desta realidade contraditória, em meio ao movimento da sociedade, o Serviço 

Social assumiu um projeto profissional que difere do projeto societário, por acreditar que é 

impossível nesta sociabilidade o ser humano ter condições dignas para sua sobrevivência e 

se emancipar. Optou por compor a luta junto à classe trabalhadora, buscando uma nova 

organização da cultura para uma nova ordem societária.  

Assim, o Serviço Social repensa sua prática profissional e sua dimensão educativa 

com objetivo de contribuir com a luta pela construção de processos emancipatórios dos 

sujeitos sociais, contribuindo até mesmo com a emancipação política dos mesmos, que 

também é um caminho. 

Muitos desafios são colocados à profissão nesta conjuntura, sendo um deles atuar 

diante de uma reestruturação produtiva do capital, onde a fragmentação, tanto dos direitos 

sociais quanto da própria classe trabalhadora, ocasiona uma desarticulação entre 

trabalhadores, sindicatos e classes representativas, além das novas formas de organização 

do trabalho que cada vez mais se caracterizam de forma desumana. 

Apesar disso, é importante destacar algumas ações na luta contra esta ordem 

vigente, enquanto estratégias na busca de politização os sujeitos sociais, as quais devem 

ser empreendidas nos mesmos espaços tradicionais de atuação, sendo necessário usar 

criatividade e compromisso com os ideais de emancipação para construção de respostas às 

demandas postas à profissão, tais como: a reflexão crítica com os sujeitos para desmitificar 

a ideia de ajuda, para compreensão do direito conquistado; a viabilização do acesso aos 

direitos sociais; a troca de informações; a participação nas instâncias representativas, 
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conselhos, movimentos sociais, entre outros; reuniões socioeducativas que agreguem novos 

valores à realidade social da população e socializem as informações relativas aos direitos 

sociais, na perspectiva de atender as reais necessidades e os interesses dos sujeitos; 

problematizar a realidade concreta e a busca de fortalecimento e mobilização coletiva, 

dentro de uma atuação crítica em consonância como o Projeto Ético Político.  

Através dessas práticas educativas, processos emancipatórios podem ser 

desencadeados, rumo aos primeiros passos para efetivação de um modelo societário 

alternativo, através, por exemplo, de práticas que levem à ampliação da cidadania, do 

acesso aos direitos sociais, do aprofundamento da democracia, como meios de construção 

da autonomia e da liberdade dos sujeitos.  

A emancipação humana posta no Código de Ética do Assistente Social de 1993, não 

é somente um ideal, mas uma construção histórica e social, que se efetiva cotidianamente, 

inicialmente em suas concepções política e social, no seio das contradições da sociedade 

capitalista vigente.  

O assistente social é um dos profissionais que podem contribuir com a efetivação 

desse novo projeto societário, devido sua funcionalidade estar hoje comprometida com as 

lutas das classes subalternas. E é no seu cotidiano de trabalho - ao dar respostas às 

demandas postas pelos sujeitos, de forma comprometida com seu Código de Ética, que 

possibilidades, processos moleculares, são criados e efetivados. 

  

3. CONSIDERAÇOES FINAIS 
 

 Segundo Mioto, “[...] no momento em que a profissão se redefine a partir do 

paradigma crítico-dialético e constrói seu projeto ético-político, afirma-se um novo princípio 

educativo.” (2009, p. 2).  

A partir desse princípio educativo, em consonância com o projeto das classes 

subalternas, o assistente social pode redimensionar sua prática, o que poderá, por sua vez, 

refletir no trabalho educativo realizado com os usuários.  

Neste sentido, o trabalho socioeducativo: [...] possibilita aos usuários, a partir de suas 

individualidades, apreender a realidade de maneira crítica e consciente, construir caminhos 

para o acesso e usufruto de seus direitos (civis, políticos e sociais) e interferir no rumo da 

história da sociedade. (MIOTO, 2009, p. 4) 

Nas palavras de Lima, as práticas socioeducativas, em consonância com o projeto 

ético-político profissional, podem 
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contribuir para o fortalecimento de processos emancipatórios, nos quais há 
a formação de uma consciência crítica dos sujeitos frente à apreensão e a 
vivência da realidade, sendo ela, também facilitadora de processos 
democráticos, garantidores de Direitos e de relações horizontais entre 
profissionais e usuários, ao mesmo tempo que projeta a sua emancipação e 
a transformação social. (2006, p. 137). 

 

Nesta perspectiva, podemos compreender que a profissão rumo à construção de 

uma nova sociabilidade, pode contribuir com processos emancipatórios, potencializando as 

capacidades humano-genéricas (BARROCO, 2003) do ser social, na perspectiva de 

materializar sua essência enquanto um ser criador, livre, com autonomia.  

A realidade mediatizada nos mostra que a sociedade capitalista se expressa e se 

desenvolve numa lógica que não é a mesma de uma sociedade em que se considera o 

homem em sua totalidade, suas vivências e sua subjetividade, ao contrário disso, sucumbe 

cada vez mais o homem a uma ínfima parte do processo produtivo.  

Diante disso, o Serviço Social tem construído formas de atuação profissional que 

visam à construção de processos emancipatórios desse ser social histórico, ampliando para 

uma visão de homem e de mundo que perpassa todo o processo histórico e a luta de 

classes, construindo bases que sustentem uma transformação para uma nova sociabilidade, 

onde o homem realmente se realize enquanto sujeito de sua própria história. 

As ações de natureza educativa requerem do profissional, trabalhar objetivando a 

apreensão crítica da realidade por parte dos sujeitos, pois educação é um meio de contribuir 

com a liberdade aos mesmos, com a consolidação dos seus direitos, da justiça, autonomia e 

democracia.  

Na atuação como educador social, o profissional estabelece uma relação com o 

usuário, de compromisso com a classe trabalhadora, na busca incessante pela 

transformação da sociedade, que está contido no Código de Ética Profissional e, portanto, 

consolidado no atual projeto ético-político. Nas palavras de Elias e Oliveira 

 
A prática educativa ganha relevância a partir do momento em que se 
apresenta como a esfera profissional de relativa autonomia no processo de 
construção da hegemonia na sociedade capitalista, pois pode contribuir com 
a instrumentalização política das lutas das classes subalternas ou 
dominantes pela hegemonia de sua classe. (2008, p. 77). 

 

Os desafios são amplos, as possibilidades restritas, estamos nadando na 

contracorrente da ordem vigente, a favor de uma sociedade mais humana. A atual 

conjuntura se apresenta com muitos desafios políticos, éticos e profissionais para o Serviço 

Social, mas na crença de que o caminho se faz ao caminhar, entendemos que os 

profissionais estão caminhando e ao mesmo tempo construindo novo saberes, novas formas 

de olhar o mundo, novas maneiras de atuação. 
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A construção de um novo perfil pedagógico do Serviço Social, mais do que nunca 

está sendo requisitado, diante dos inúmeros desafios que estão colocados, na busca da 

emancipação dos sujeitos sociais; o que motiva a categoria para continuar nesta luta é a 

utopia de uma sociedade mais justa, igualitária e humana.  
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