
Assistentes Sociais são 
defensoras/es de direitos humanos!
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10 de dezembro é o dia internacional dos direitos humanos. 

Nós assistentes sociais somos defensoras e defensores de 

direitos humanos. Esta defesa se materializa no cotidiano 

profissional, na postura de alteridade, no reconhecimento 

das singularidades, das diferenças, com valorização da 

diversidade humana. Por isso nosso exercı́cio profissional 

requer o desenvolvimento de competências que possibili-

tem a crı́tica aos processos de desigualdade e violação de 

direitos, considerando as dimensões de classe, gênero e 

étnico-racial; a capacidade de formular respostas técnicas e 

polı́ticas na perspectiva da garantia de direitos, no enfrenta-

mento da questão social e na ruptura dos processos de 
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reprodução das violações; o compromisso e a postura ética, 

contra toda forma de opressão e de preconceito, visando a 

autonomia e a plena expansão dos indivı́duos sociais na 

direção da emancipação humana.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, é 

sem dúvidas, o grande marco histórico de materialização 

desta defesa, de afirmação da dignidade humana, num 

contexto de pós segunda guerra mundial, significando, 

também, um pacto internacional contra os regimes “totali-

tários” de Estado, tendo resultado na constitucionalização 

de direitos por diversas Nações. 

“Nós, assistentes sociais, atuamos cotidianamente por conquistas sociais relacionadas à emancipação polı́tica, 

tendo como horizonte a emancipação humana. Somos defensores e defensoras de direitos humanos, na luta incansá-

vel por uma sociedade justa, democrática, socialmente igualitária e humanamente livre”. 



Mas, na visão contemporânea de direitos humanos é 

necessário destacar a importância dos tratados internacio-

nais de direitos humanos, posteriores a Declaração de 1948, 

com destaque, para a Declaração de Viena, adotada por 

ocasião da Conferência Mundial de Direitos Humanos, 

realizada em 1993, quando, princı́pios fundamentais foram 

adotados: a universalidade; a indivisibilidade; e a interde-

pendência dos direitos humanos. Universal porque 

inerentes à condição humana, seja onde ela existir, indivisı́-

vel porque não se pode aplicá-lo separadamente de outros 

direitos fundamentais e interdependentes porque intera-

gem entre si, e se complementam. Assim, é preciso garantir 

o entrelaçamento dos direitos relacionados à liberdade e à 

igualdade, os direitos civis e polı́ticos, os direitos econômi-

cos, sociais e culturais, os direitos coletivos, de solidarieda-

de, relacionados ao uso sustentável dos recursos naturais, 

ao desenvolvimento, à paz, à auto-determinação dos povos.  

A realidade brasileira e latino-americana é marcada por 

uma desigualdade estrutural relacionada à formação social 

colonial, escravocrata e patriarcal, que reproduz desigual-

dades de gênero, de classe e étnico-racial, além dos ciclos de 

autoritarismos nos perı́odos de ditadura, que enraizaram 

uma cultura de violência.  Por isso, ao falarmos sobre a 

concepção crı́tica de Direitos Humanos, precisamos 

compreender a relação entre as particularidades da forma-

ção social do Brasil, e a luta por direitos.

As conquistas em direitos humanos refletem a resistência aos 

cenários de violações diversas, às expressões de desigualdade 

no acesso aos bens, riquezas, polı́ticas públicas e poder de 

participação em sociedade. Expressa a afirmação das 

alteridades, das diferenças e diversidades, das resistências, 

na luta social pela dignidade. 

A partir do novo pacto federativo e social, com a Constituição 

de 1988, um conjunto de legislações sociais foram elaboradas 

e implementadas no âmbito das polı́ticas públicas, a exemplo 

do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Juventude, da 

Lei Orgânica da Assistência Social, com a incorporação do 

Sistema U� nico de Assistência Social, o Sistema U� nico de 

Saúde; o Estatuto do Idoso; o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência; a Polı́tica para População em Situação de Rua; a 

Lei Maria da Penha; o Estatuto da Igualdade Racial; a 

Segurança Alimentar e Nutricional, incorporada pelo 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 

entre outras legislações sociais que se desdobram em 

polı́ticas sociais e de defesa de direitos. Entretanto, é preciso 

enfrentar o distanciamento entre os direitos formalmente 



garantidos e a realidade concreta da maioria da população, 

dando visibilidade às expressões de desigualdade e violên-

cia, às repostas do Estado e da sociedade, com fortalecimen-

to das lutas sociais.

Importante afirmar que o III Programa Nacional de 

Direitos Humanos, que resultou de um amplo processo 

participativo, reflete a concepção contemporânea de 

direitos humanos e deve ser transversal no conjunto das 

polı́ticas públicas. Mas, sua materialização depende de 

respostas institucionais, de polı́ticas públicas, de condições 

polı́ticas e institucionais, da atuação dos movimentos sociais 

e dos órgãos de defesa de direitos. 

Defendemos os direitos humanos, recusamos o arbı́trio e o 

autoritarismo. Reconhecemos que os direitos são social-

mente conquistados. Por isso, a conquista dos direitos 

requer o fortalecimento dos movimentos sociais, das 

organizações populares, numa aliança com demais traba-

lhadores/as e usuários/as dos serviços sociais.

Em tempos de retrocessos, de destruição dos direitos com o 

avanço do neoliberalismo, de contrarreforma; de precariza-

ção das condições de vida da classe trabalhadora, de 

configuração de um Estado penal para a população que 

vivencia a desigualdade, e gerencial para os interesses do 

capital; de avanço do conservadorismo e da propagação dos 

discursos e atos de ódio, especialmente contra populações 

LGBT, negra, em situação de rua, migrantes, indı́genas, 

mulheres, juventude, é preciso reafirmar nossa luta e 

resistência. 

E�  preciso, a luz do projeto ético-polı́tico profissional, 

intensificar nossa luta cotidiana, aliada às lutas mais gerais da 

classe trabalhadora, por um mundo realmente humano. Nós, 

assistentes sociais, atuamos cotidianamente por conquistas 

sociais relacionadas à emancipação polı́tica, tendo como 

horizonte a emancipação humana. Somos defensores e 

defensoras de direitos humanos, na luta incansável por uma 

sociedade justa, democrática, socialmente igualitária e 

humanamente livre. 
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SER ASSISTENTE SOCIAL É DEFENDER DIREITOS
“Em uma conjuntura de retrocesso civilizacional, de avanço do conservadorismo, de uma contrarreforma polı́tica e econômica, 

pela qual se promove a regressão antidemocrática do Estado brasileiro, da liquidação de conquistas sociais, de aprofundamen-

to das desigualdades, de precarização das condições de trabalho e da vida e de total violação dos direitos humanos, ser 

Assistente Social é reafirmar e fortalecer os princı́pios ético-polı́ticos da profissão, consubstanciados no Código de E� tica 

profissional, nas Diretrizes Curriculares e na Lei da Profissão. E�  contribuir efetivamente para denunciar as desigualdades e as 

diferenciadas formas de exploração e opressão vivenciadas cotidianamente pela maioria da população. Ser assistente social e 

defender direitos exige a luta contra todos os processos de degradação da vida humana e a busca por de uma nova sociabilidade 

com direção emancipatória e respeito à diversidade."  (Elza Campos – conselheira vice-presidenta do CRESS-PR e coordena-

dora da Câmara Temática de Direitos Humanos)

“Direitos Humanos é... Respeito à individualidade humana nas suas singularidades, sem perder de vista a perspectiva coletiva 

na defesa da vida e direitos iguais a todas/os. Ser Assistente Social é ter a certeza de que não mudaremos o mundo sozinhos/as, 

mas certos de que a utopia, sonho nos move e com luta podemos contribuir na transformação  de uma sociedade  justa na  

defesa de Direitos Humanos para todos/as” 

(Daniel Soares, membro da coordenação da Secional Londrina)

“Ser assistente social defensor de Direitos Humanos é 

acima de tudo difundir uma cultura de valores calcada 

na pluralidade, diversidade e respeito a todas as formas 

de relações humanas. Os direitos humanos deveriam 

ser pauta de todos os nossos diálogos”. 

(Alexandre Macedo – Conselheiro do CRESS-PR e 

membro do Fórum dos Trabalhadores do SUAS)

“Ser assistente social defensora de direitos humanos 

representa o compromisso cotidiano com a vida e a 

justiça!!!” 

(Marcia Terezinha de Oliveira – Conselheira segunda 

secretária do CRESS-PR)

“A atuação profissional, bem como a militância que está 

dentro de nós, nos aproximam da realidade. Damos eco e 

ampliamos as diversas formas de manifestações para 

garantir que as polı́ticas públicas sejam eficientes. 

Defendemos os direitos humanos”. 

(Tatiana Balbino – Conselheira do CRESSPR)

"Como assistente social, sou operadora dos direitos nas 

várias polı́ticas sociais. E exercendo funções de prestação 

direta de serviços à população ou na gestão, na docência, 

no setor privado, público, nas entidades de defesa de 

direitos, temos essa responsabilidade. A ética do assistente 

social é a defesa intransigente dos direitos humanos!" 

(Marcia Lopes, ex-Ministra de Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome, consultora pelo Sistema ONU)


