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Resumo: Este artigo apresenta um resgate histórico do processo de construção dos Direitos 
Humanos, bem como a relação indissociável que possui com o fazer profissional do 
assistente social. Tivemos como objetivo geral do trabalho analisar como se materializam os 
direitos humanos frente a uma sociedade desigual e com o agravamento das expressões da 
questão social. Para tal, realizamos uma pesquisa teórica resgatando os princípios 
fundamentais e conceituais sobre os direitos humanos e sua relação intrínseca com o 
serviço social. 
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Abstract: This paper presents a historical overview of the process of elaboration of the 
Human Rights, as well as the relation it possess to the professional duty of the social worker. 
This article also aims to analyze how Human Rights applies in an unequal society and with 
the increase of social issues. Therefore, a theoretical research retrieves the main principles 
and all conceptual basis on the human rights and its intimate relation to the social services.   
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1 Introdução 

O urgente e necessário debate sobre Direitos Humanos encontra-se de certa forma  

presente  no cotidiano da sociedade brasileira. Rapidamente percebe-se que a 

compreensão do que são direitos humanos construído na sociedade brasileira sofre de 

clareza e possuiu equivocos conceituais, históricos e teóricos. No Brasil, fala-se muito em 

Direitos Humanos, mas o assunto vem sendo discutido de forma pouco abrangente, 

demonstrando o mínimo de entendimento que a sociedade em geral detém sobre o 

assunto. Cabe ressaltar que os instrumentos de comunicação em massa possuem grande 

responsabilidade para disseminar uma compreensão limitada e limitante sobre importantes 

e significativos direitos conquistados contemplados no conjunto legal de acordos e tratados 

que repercutiram em legislações fundamentais no país.  

Objetiva-se com este artigo conhecer o impacto dos Direitos Humanos na sociedade, 

qual é a sua relevância e como o Serviço Social lida com esta demanda tão abrangente e 

tão necessária nos dias atuais. Como se dá o materialismo da ação objetiva dos Direitos 

Humanos no país, de que forma se instaurou o processo de construção do conhecimento 

sobre o assunto, o momento histórico em que se fizeram necessários os Direitos 

Humanos. 

O Serviço Social tem grande proximidade com os Direitos Humanos, visto que a 

efetivação destes direitos está muitas vezes intrinsecamente relacionada com o exercício  

profissional na efetivação das políticas públicas, além de ser  uma das diretrizes de 

atuação de acordo com o Código de Ética, e um  compromisso no  Projeto Ético-Político do  

Assistente Social. Para melhor compreendermos a atuação do Assistente Social em 

relação aos Direitos Humanos é necessário conhecer a construção e a trajetória histórica 

da conquista dos Direitos Humanos, visto que a consagração destes direitos é fruto de 

uma árdua luta dos povos de todo planeta. 

Ao analisarmos os diversos espaços sócio institucionais em que se alocam, o 

profissional de Serviço Social constatou a importância de o Assistente Social conhecer os 

Direitos Humanos e as questões que envolvem suas violações, sobretudo levando em 

consideração os Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos e de Direitos 

Econômicos, Culturais e Sociais; como também a Declaração de Viena. Um dos maiores 

desafios dos profissionais de Serviço Social que atuam diretamente ligados a garantia dos 

Direitos Humanos é reafirmá-lo como um conjunto de direitos, fruto de um processo 

histórico e que pertence a toda a humanidade e não exclusivo a certos setores da 

sociedade. Em vista disto percebe-se como fundamental incluir o debate e o estudo desta 

temática no currículo do curso de serviço social possibilitando um acesso amplo as 

diferentes concepções que norteiam os direitos humanos, bem como, a possibilidade de 
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construção de praticas profissionais que primem pela defesa intransigente dos Direitos 

Humanos.  

 

2. Concepção de Direitos Humanos. 

O conceito de Direitos Humanos é bastante diversificado, e isto se deve ao fato de que 

cada sociedade possui um ideal político e ideológico que exprime a forma que enxergam e 

distinguem os direitos humanos. De acordo com o estudo de João Dornelles3, existem três 

vertentes principais para definir ideologicamente os Direitos Humanos, sendo eles: 

Concepções Idealistas; Concepções Positivistas e Concepções Crítico-Materialistas.  

A concepção idealista refere-se aos direitos humanos no pensamento metafísico e 

abstrato, o qual se identifica e diferencia dos demais por reconhecer os direitos de forma 

transcendental, ou seja, que se expressam a partir da vontade divina. E é nesta primeira 

concepção que se tem o entendimento de direitos humanos como algo intrínseco ao 

homem, ou até mesmo a noção de que surgem através da natureza do homem. Sendo 

assim, podemos entender que partindo dessa concepção pode-se afirmar que todos os 

homens nascem livres e com igualdade de privilégios. Sustenta-se que todos os direitos dos 

cidadãos estão assegurados independentemente do Estado.  

Já o segundo conceito apresenta estes mesmos direitos, todavia somente se forem 

reconhecidos pelo Estado, o qual age como um positivador de direitos. Assumindo essa 

concepção, temos a percepção de que os direitos humanos surgiram por vontade do próprio 

Estado. Neste sentido, os direitos não se estabelecem como algo pertencente ao ser 

humano desde o seu nascimento, mas sim algo planejado e que necessita da condecoração 

do poder público para ser efetivado. Assim sendo, podemos entender que os direitos só 

acontecem quando estão dispostos e verbalizados em alguma forma de lei, caso contrário 

não existem. 

  No terceiro conceito há a explicação histórica para definir os Direitos Humanos. Essa 

concepção tem sua base propriamente dita no século XIX. Esta linha de pensamento resulta 

como uma crítica ao liberalismo e reconhece a Declaração dos Direitos Humanos, em sua 

essência, como uma exteriorização resultante de lutas sociais do progresso burguês. Este 

ideal explicativo resulta primordialmente com os escritos de Karl Marx. E é justamente neste 

terceiro viés dos Direitos Humanos que o Serviço Social se encaixa, principalmente por sua 

perspectiva sócio histórica, que serve de base teórico-metodológica e político-ideológica da 

profissão. 

Podemos dizer que os maiores acontecimentos mundiais que impulsionaram a 

construção e solidificação dos Direitos Humanos como os conhecemos atualmente foram as 

                                                 
3 No livro “O que são Direitos Humanos” (1993). 
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duas Grandes Guerras Mundiais, cada qual com suas especificações e resultantes. A 

Primeira Guerra Mundial4 agiu como motivadora de uma nova ordem mundial para a paz, 

em vista de milhares de pessoas que perderam a vida em virtude dos conflitos (cerca de 14 

milhões, em sua maioria militares em combate). Diante deste quadro, representantes de 

vários países se reuniram em Paris, no ano de 1919 e fundaram a Liga das Nações, à qual 

mais tarde foi agregado ao Tratado de Versalhes5. Mesmo com todo aparato mundial, a Liga 

das Nações não obteve sucesso em sua jornada, tendo em vista que sua existência não 

conseguiu coibir o avanço do nazi fascismo, e nem o nazismo alemão.  

A Segunda Guerra Mundial6 ocasionou uma das maiores barbáries registradas na 

história mundial, com inacreditáveis quase 60 milhões de mortes, sendo de maioria civil. 

Com a finalização da guerra e a revelação para o mundo de como se deram as atrocidades 

cometidas, todas as nações ficaram chocadas. Com isso, a Alemanha justificou seus atos 

como uma purificação de seu povo. 

Logo após findar-se a guerra 51 países assinaram a Carta das Nações Unidas, e foi 

instaurada uma Comissão de Direitos Humanos, o qual se direcionava para elaborar uma 

carta de Direitos Humanos. Assim foi criada e intitulada a Declaração Universal de Direitos 

Humanos7, que recebeu votos favoráveis de 48 países.  Nos primórdios de sua efetivação, 

os Direitos Humanos não só garantiram em suas deliberações os direitos individuais como 

também os coletivos.  

A Declaração Universal de Direitos Humanos discorria em seus escritos um acúmulo 

de ideias, e a sociedade na época não a enxergava como uma realidade instantaneamente 

praticável. Devemos ressaltar que historicamente os direitos humanos perpassaram por 

quatro gerações:  

A primeira geração faz referência às lutas burguesas, com ideais iluministas e 

liberais, materializa-se nos direitos civis e políticos. Acreditavam que os direitos individuais 

estavam ligados a uma condição natural de nascimento. A segunda geração se destaca pelo 

surgimento das declarações: norte americana, francesa e russa com enunciados dos direitos 

sociais, como também pela luta do proletariado. É aqui que aparece pela primeira vez o 

estudo crítico-reflexivo do filósofo Karl Marx. É nesta geração que o Estado aparece como 

um positivador de direitos. A terceira geração é marcada pela modificação da organização a 

                                                 
4Ocorreu entre os anos de 1914 e 1918. Teve como eclosão a morte do príncipe austro-húngaro 
Francisco Ferdinando. Contou com a participação efetiva de paises que formavam a triplice Aliança: 
Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha e, do outro lado, os formadores da tríplice Entente: 
França, Russia e Reino Unido. 
5 Tratado de paz que pôs fim à Primeira Grande Guerra Mundial. 
6 Ocorreu entre os anos de 1939 a 1945, entre os Países Aliados (Inglaterra, EUA e França) e Países 
do Eixo (Alemanha, Japão e Itália). 
7 A Declaração Universal de Direitos Humanos é disposta atualmente por 30 artigos. 
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proteção de crimes contra humanidade. Destaca-se pelo surgimento das Nações Unidas, 

como também pela Declaração Universal de Direitos Humanos. Aparece pela primeira vez a 

contribuição conjunta entre Estado, Indivíduos e Nações. A quarta geração compreende o 

período atual, abordando o direito pela informação, pela reivindicação, dentre outras. Além 

disso, há o surgimento de outras organizações   mundiais para a defesa de setores 

específico. 

Com o intuito de salvaguardar os artigos da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, foi fundado pela ONU (Organização das Nações Unidas) o Comitê de Direitos 

Humanos e a Comissão de Direitos Humanos - composta por diplomatas de 54 países que 

se reúnem em um encontro anual que perdura várias semanas - ambas com plenos poderes 

de atuação mundial perante as violações que possivelmente venham acontecer.  

Alguns anos após a Declaração Universal de Direitos Humanos ser efetivada, houve 

duas conferências mundiais: a primeira ocorreu em Teerã em 1968, com a finalidade de 

transitar do âmbito legislativo da criação do instrumental internacional dos Direitos 

Humanos, para a implementação de tais instrumentos; a segunda conferência ocorreu 

somente em 1993 na cidade de Viena, a qual teve suas deliberações aprovadas pelos 171 

signatários presentes. Esses documentos que foram aprovados em corte se referem, na sua 

grande maioria, às normas de âmbito internacional que positivam os Direitos Humanos, e 

acabaram por definir o conceito de Direitos Humanos no cenário mundial contemporâneo. 

A Declaração de Viena foi um marco para os Direitos Humanos, da forma como são 

conhecidos atualmente, tendo em vista que, após este acontecimento, foram dispostos 

todos os direitos do ser humano de forma independente, como direitos civis, políticos, 

econômicos, culturais e sociais. Assim como foi instaurada uma espécie de “fiscalização” 

dos países, com o intuito de evitar violações dos Direitos Humanos. Caso venham a ocorrer 

situações de violação, será instaurada uma “corte” para identificar e repreender de forma 

eficaz os países que cometerem tais violações. O Brasil, assim como a maioria dos países, 

adotou a Declaração Universal de Direitos Humanos com as modificações feitas após a 

Conferência de Viena. 

 

3. Direitos humanos no Brasil 

O reconhecimento dos direitos humanos no Brasil é relativamente novo, 

considerando o histórico e a trajetória do país com a democracia e a superação da ditadura 

e dos regimes autoritários. Nesse sentido antes de iniciarmos a discussão sobre Direitos 

Humanos, vamos realizar um resgate socioeconômico e político vivenciado no Brasil, bem 

como sua trajetória no processo e luta pela emancipação. 
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 Segundo (Maringoni, 2010) a história brasileira é marcada por três prismas distintos 

que são o ponto principal do progresso do Brasil. A primeira refere-se à cultura da 

colonização portuguesa em nosso país. Entendemos que a colonização brasileira foi 

baseada no extrativismo, onde a conquista do território até então desconhecido se deu de 

forma acelerada, forçando uma cultura europeia nos habitantes da região, bem como a 

extração das fontes naturais abrangentes. O segundo é referente à escravidão que perdurou 

quatro séculos, que foi por muito tempo o marco da economia. O terceiro e último diz 

respeito à concentração de propriedade e renda no território brasileiro, que ocasiona desde 

então a “exclusão” dos indivíduos de baixa renda. Diferentemente dos países europeus a 

independência do Brasil não foi resultado de uma luta contra o absolutismo, mas sim uma 

luta contra a absoluta dependência de Portugal.  

A efetivação de direitos sociais no Brasil se deu nos anos de 1930, e muito se 

entrelaça com a luta dos trabalhadores. Nesta época tinham-se pouquíssimas leis que 

determinavam a relação entre capital e trabalho. A primeira lei promulgada em relação aos 

trabalhadores é datada de 1903, a qual dava aos trabalhadores rurais e as empresas do 

mesmo ramo, o direito de se reunirem em sindicatos, e quatro anos mais tarde foi 

promulgado direito ao sindicalismo aos trabalhadores urbanos. Ainda no âmbito trabalhista 

no ano de 1919 houve o aparecimento da lei de proteção aos acidentes de trabalho, e no 

ano de 1923 surgiu a lei do pensionato direcionado aos ferroviários. 

As maiores demandas daquela época do proletariado referem-se ao aumento da 

remuneração e a redução da jornada de trabalho, pois até então não se tinha uma 

regulamentação de horas trabalhadas, que levava muitos donos de empresas fazerem seus 

funcionários trabalharem muitas vezes por até dezoito horas seguidas; os trabalhadores 

pediam também o fim do trabalho infantil e de mulheres em escravidão. Entretanto, todas as 

manifestações dos trabalhadores eram tratadas com brutalidade e com muita repressão por 

parte do Estado brasileiro. 

No início de 1930 o Brasil entrava no período que mais tarde seria conhecido como a 

Era da República Nova8, neste momento percebemos duas grandes mudanças nas raízes 

brasileiras. A primeira se refere à transição de uma sociedade com foco ruralista e pré-

capitalista para uma sociedade urbana, industrializada e por fim capitalista. No âmbito 

político tivemos a substituição da descentralização do poder público, para uma política que 

estava centralizada na consolidação do Estado-nação. Com essa mudança torna-se 

indiscutível a aparição de uma nova ordem social onde o Estado é ápice para a aparição de 

um Brasil modernizado, porém com grandes problemas sociais. E foi neste momento que as 

demandas por direitos humanos começam a aparecer no país, entretanto certas limitações 

                                                 
8 Governo logo após ao denominado Remige Militar. Teve como caracteristica principal as eleições 
diretas.  
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foram impostas por um processo de “modernização conservadora”, no qual o Estado 

assumiu a reponsabilidade completa de indicação daqueles agrupamentos sociais que 

deveriam permanecer na condição de súditos (os trabalhadores rurais) e daqueles que 

poderiam ascender o seu reconhecimento ao campo de determinados direitos e garantias 

sociais. 

Neste cenário o Brasil era governado por Getúlio Vargas e o país estava composto 

por muitas contradições, uma delas se devia ao fato do  presidente ajustar a questão social 

de uma forma geral e abrangente para todo território brasileiro, e ao mesmo tempo 

repressor de toda e qualquer forma de repúdio a sua forma de governo ou a  implantação de 

sua politica de governo. Enquanto o padrão trabalhista se desenvolvia, crescia 

congruentemente uma pressão popular por parte dos trabalhadores, para a ampliação dos 

direitos sociais que os próprios trabalhadores eram beneficiários, muitas dessas 

reivindicações ocorriam por meio de greves. Podemos então assegurar que a reivindicação 

de direitos pelas classes populares se deu em razão do aumento de autonomia desses 

indivíduos frente a democracia instaurada no país, e que pedia uma ampliação dos direitos e 

das garantias sociais. Decorrente da impetuosa pressão popular, o Estado Novo começa a 

se desmantelar, e se finda então o governo de Getúlio Vargas. 

 A Constituição Federal de 1946 foi marcada por ser de teor mais democrático e 

abrangente que se viu na história brasileira, porém ainda estava intrinseco algumas 

contradições e proibições para a população considerada mais vuneravel. 

 Nos quatorze anos que se seguiram houve um considerável aumento nas 

mobilizações das camadas populares da sociedade, as quais chegaram a alarmar a 

burguesia brasileira da época. Estas mobilizações perpassaram vários governos e o 

aparecerimento de oposicionismo no formato do conservadorismo que estava presente nas 

forças armadas seja em âmbito empresarial, na Igreja católica, na impresa e na burguesia. 

No transcorrer do tempo tivemos a fundação da Confederação dos Trabalhadores na 

Agricultura, que um ano mais tarde é decretado no Estatuto do Trabalhador Rural, o qual 

reconhecia vários direitos sociais dos trabalhadores do campo. Os movimentos sociais 

chegam a seu auge nos anos de 1963, quando ocorre a greve dos 700mil, após a greve há 

um aumento salarial de 100% para os trabalhadores industriais, os quais exigiram na época 

uma negociação de perto com os empresários para quem trabalhavam.  

 Neste período a Declaração Universal de Direitos Humanos já estava postulada 

internacionalmente, entretanto com diferentes concepções. E se buscava uma compreensão 

universal tanto para as violações como para mecanismos de proteção destes mesmos 

direitos. Nos anos seguintes iriamos vivenciar no Brasil, a maior violação de Direitos 

Humanos cometida em vinte e um anos ininterruptos. 
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4. Serviço Social e os Direitos Humanos 

Os direitos humanos estão presentes no cotidiano profissional do assistente social, 

não há como desvincular a atuação profissional da garantia e efetivação dos Direitos 

Humanos. Sendo esta parte constitutiva da formação profissional, é difundido como um 

direcionamento para atuação do profissional. Para tanto, se faz necessário uma ampla 

reflexão acerca da legitimação das ações vinculadas à garantia e efetivação de direitos. 

Nesse sentido buscam-se no Projeto ético-político e no código de ética, as bases para 

atuação, ambas pautadas na lógica da garantia dos Direitos Humanos. 

 Para que os Direitos Humanos estejam presentes na atuação profissional de forma 

concreta, se faz necessário que os profissionais o pensem de forma crítica, e o assumam 

como objeto fundante da atuação profissional. O profissional precisa ter em mente que os 

Direitos Humanos são uma conquista sócio histórica, que afloraram com a luta dos 

trabalhadores.  

Para que o profissional realize sua atividade de forma coerente é imprescindível o 

conhecimento da sociedade capitalista e da forma como desenvolve suas relações sociais.  

A correlação entre o Serviço Social e os Direitos Humanos perpassa alguns aspectos, 

que são de suma importância. O primeiro refere-se ao modo como os Assistentes Sociais 

correlacionam as premissas do Projeto ético-político com a particularidade sócio histórica 

da sociedade em que está inserido, levando em consideração as demandas da sociedade 

capitalista. Outro aspecto é um pouco mais complexo, pois lida com a compreensão das 

pessoas em relação a contradição entre os seus valores morais e éticos em relação a 

realidade vivida pelos indivíduos.  

Outra dificuldade do Serviço Social diante dos direitos humanos é em relação a 

concepção de alguns profissionais, que colocam os direitos humanos na mesma 

perspectiva de direitos sociais denominando assim “direitos humanos e sociais”. Segundo 

os estudos de (Ruiz, 2013) com essa afirmação há o perigo de relativizar o conceito de 

Direitos Humanos com o que o liberalismo tem como definição e prioridade, há de fazer 

uma ressalva de que para a política liberal os direitos humanos relacionam-se 

exclusivamente aos direitos civis e políticos. Esta afirmação estaria também relacionada ao 

momento em que se fez presente a construção do projeto ético-político do Serviço Social e 

a conjuntura vivida naquele momento. O autor expressa que a superação de denominação 

do conceito de direitos humanos possui três distintos desafios, sendo eles: a superação 

dos direitos humanos na ideologia liberal; desmistificar a questão da vinculação de direitos 

humanos ao âmbito carcerário; e por último desvincular a visão de que os direitos 

humanos possuem ideologias de caráter anticapitalistas, que são totalmente contrários às 

concepções liberais. 
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Ressalva-se ainda que a discussão que envolve esta temática junto à profissão possui 

muitas dimensões sendo que o autor destacou as que consideram mais importantes para o 

debate profissional, sendo eles: 

Uma, o estabelecimento de critérios mínimos para a vida com 
dignidade, já em disputa na sociedade em que vive. A segunda, 
aquela que, a partir da denúncia do não cumprimento das previsões 
legais, obtidas a partir das lutas entre classes e/ou segmentos 
sociais, fomentam a mobilização popular em torno de direitos já 
conquistados na esfera legal, mas ainda não efetivados na vida 
concreta. Mas há uma terceira dimensão, a do devir. Trata-se de a 
partir da crítica à materialidade dos acontecimentos históricos, 
apontar a necessidade de construção de outro modelo societário e 
outra sociabilidade, efetivamente justos. Neste patamar, o debate 
dos direitos humanos constitui-se em importante instrumento de 
denúncia dos limites da sociabilidade do capital. (RUIZ, 2013, p. 77) 

Outra questão bastante difundida no Serviço Social faz referência à verdadeira 

efetivação dos Direitos Humanos na sociedade contemporânea, levando em consideração 

que a questão da propriedade privada e da exploração do trabalho é a base das 

sociedades capitalistas. Então com essa sociedade organizada nesses patamares, temos 

como consequência a exclusão de milhares de pessoas do alcance de condições mínimas 

e dignas de sobrevivência. Neste cenário vê-se a necessidade de que os Direitos 

Humanos se renove constante e continuamente em um processo dialético, no que se 

refere à análise crítica da vida social. 

Direitos Humanos, em concepção dialética, deve considerar estas 
duas contribuições. O ser humano não é senão um ser social, com 
as complexas dimensões explicitadas por Marx. Direitos não são 
senão resultado de lutas sociais concretas. Assim, apenas o ser 
humano é portador de direitos. (Ruiz, 2013, p. 79) 

O profissional de Serviço Social muito tem a contribuir no processo de consolidação dos 

Direitos Humanos, ultrapassando o imediatismo da legitimação das leis. Porém, sem deixar 

de apreender o conteúdo exposto nos documentos de lei, precisa ir além, buscar 

mecanismos de efetivação concreta de Direitos Humanos e, além disso, compreender que 

Direitos Humanos não se referem apenas à lei, mas a algo que ultrapassa a positivação 

destes. Para os assistentes sociais os direitos humanos e sua defesa devem ter sentido de 

garantia e ampliação, e ainda um princípio ético fundamental e um modo de lutar contra 

uma sociedade excludente. 

Nesse sentido, podemos dizer que atuação profissional se dá de forma ampla, 

buscando exercer seu trabalho nos diversos espaços sócio institucionais com a finalidade 

de garantir estes direitos e evitar que sejam violados. Para isso o profissional precisa ter 
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um posicionamento critico, e comprometido com seus usuários, utilizar-se de uma 

compreensão ampla da realidade social. Valer-se de análises que ultrapassem o real, 

deste modo o assistente social é mais do que um profissional, é um defensor e efetivador 

de Direitos Humanos. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
É importante esclarecer e reconstruir a compreensão de Direitos Humanos no Brasil, 

para podermos empoderar o indivíduo que teve seu direito violado a lutar por ele, bem como 

tornar-se protagonista de sua própria vida. Ressaltamos ainda a importância dos Direitos 

Humanos como um conceito além da lei, além da norma, além do que está posto; vemos 

aqui os Direitos Humanos como uma forma de encaminhar sua vida. Os direitos Humanos 

aqui são um estado de consciência, uma ideologia a ser entendida e disseminada. 

Entendemos a temática de forma ampla e sua imprescindibilidade para a vida em sociedade 

e que compreende todo e qualquer ser humano, independente de qual for a sua condição e 

posição no mundo.  

E como não poderia deixar de mencionar a categoria dos profissionais de Serviço 

Social, é importante que perpetuem não só o conhecimento e discernimento da concepção 

de Direitos Humanos, mas sim uma cultura de Direitos Humanos, tomando a temática como 

um estilo de vida. Estabelecendo para si, não só profissionalmente, mas em sua vida 

pessoal, atitudes e ideologias baseadas nos Direitos Humanos e fazendo com que essa 

cultura passe a ingressar em toda sociedade, para que assim consigamos lutar e 

principalmente fazer parte de uma sociedade igualitária, justa, e acima de tudo humana, 

para todos, independente de suas diferenças. Lutar para que a empatia faça parte da vida 

de todos.  

O Assistente Social, mais do que qualquer outro profissional deve ter como premissa 

de atuação, seja profissional e de vida pessoal, a consciência de que os Direitos Humanos 

são imprescindíveis para a vida em sociedade. E fazer com que todos os indivíduos tomem 

essa mesma consciência, tanto de classe, como de indivíduo pertencente a uma sociedade 

atualmente desigual. Se cada ser pertencente a ela reconhecer em si e no outro a detenção 

de direitos iguais, teremos um lugar mais justo e igualitário. Para que isso ocorra é de suma 

importância que os Direitos Humanos ultrapassem o imediatismo e passe a ser uma cultura 

assimilada, refletida, construída, reconstruída e reproduzida. 
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