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RESUMO

Boaventura de Souza Santos irá dizer que é direito do indivíduo ser tratado igual quando a sua diferença o inferioriza, ou seja, que é necessário 
um pensamento igualitário que reconheça as diferenças sem tratá-las com desigualdades. Sob esta ótica, far-se-á a reflexão sobre o que é a 
emancipação social. Um termo que corrobora com os princípios de cidadania e está ligado à ideia da participação numa educação que se constrói 
numa preocupação em formar um ser humano livre, responsável, autônomo, solidário e sujeito de direitos e deveres. Assim, a partir de uma 
observação analítica da sociedade, o objetivo é fazer uma hermenêutica sobre emancipação e com isso colaborar para uma sociedade que 
independente do sexo, origem nacional, étnico-racial, de suas crenças, condições financeiras, sociais ou culturais, orientação sexual, faixa etária, 
com deficiência, altas habilidades, transtornos globais e de desenvolvimento tenham o direito a serem respeitadas e de participar ativamente na 
sociedade, de forma emancipada. A partir desta análise, apresentar conceitos sobre uma educação que visa à construção do conhecimento, o 
combate as múltiplas opressões e a construção de uma cultura em direitos humanos capaz de construir cidadãos comprometidos com a paz, a 
democracia, a justiça e a igualdade. Entender o que Freire apresenta sobre a emancipação como humanização do oprimido e superação dos seus 
condicionamentos históricos. Dessa forma, reafirmar uma concepção de educação capaz de construir no ser humano a sua humanidade plena, 
além de acreditar que pode romper com a estrutura social opressora e construir uma sociedade emancipada e uma educação libertadora. Todavia 
é preciso exercitar a crítica e procurar ir além das condições configuradas historicamente ao longo do tempo. Neste sentido, Kant colaborou com 
uma análise investigativa e minuciosa para o entendimento da emancipação como os direitos individuais dos cidadãos, e que será necessária uma 
sociedade que garanta o exercício público e racional desses mesmos cidadãos. Diante do trabalho em questão a metodologia consultada foram os 
documentos oficiais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Brasileira de 1988 e a LDB 9394/96– Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Contudo, foi necessária a libertação da armadura chamada colonialismo e absolvição a democratização, para 
construção de uma sociedade igualitária, com pensamentos voltados ao bem comum e ao próximo, sem distinção. Acreditando numa 
emancipação futura, vale pensar como Boaventura, ao conjugar três verbos: democratizar, descolonizar e despatriacar. A emancipação, portanto, 
é o processo de libertação se ampliando para a vida social, no qual os sujeitos vão constituindo formas de ser e estar no mundo, livre dos desejos 
dos outros. É autônomo capaz de decidir o que é melhor para si e para a coletividade.
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