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Em 10 de dezembro comemoramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Esta 
data se refere ao dia em que foi promulgado pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a qual, o Brasil 

optou por se tornar signatário desde sua origem. 

Com mais de setenta anos de história a declaração é mais do que uma simples carta de 
intenções, se constituindo em um documento que simboliza a luta por direitos considerados 
fundamentais. Em cada momento histórico os direitos humanos se apresentam como 
um conjunto de possibilidades para a renovação do enfrentamento na luta por melhores 
condições as classes subalternas, um ponto central que permite uma rearticulação de 
diferentes grupos e demandas.

Concebidos em um contexto de pós-guerra e ao final dos governos totalitários 
europeus esta elaboração de um documento conjunto, internacionalmente construído 
e comprometido com a formulação de direitos fundamentais, representou um marco 
importante na contraposição ao autoritarismo. 

Ao voltarmos nosso olhar para a América Latina percebemos que, em um primeiro 
momento, entre os países signatários da declaração, as políticas para direitos humanos eram 
implementadas de acordo com os interesses das classes dominantes, de forma desconexa, 
em um modelo muito distante do que se supõe em uma democracia participativa. 

Com a instauração das ditaduras militares na segunda metade do século XX a situação 
se agravou, forçando uma mudança de eixo na discussão sobre os direitos humanos. Esta 
discussão passa a ser capitaneada pela oposição aos regimes militares, como uma potente 
arma discursiva que, até mesmo, justificava a luta armada frente as constantes violações.

“[...] a defesa dos direitos humanos promovida por “grupos de 
solidariedade”, entidades, associações e organismos internacionais, levaria 
à crítica e mesmo à defesa da criminalização das atitudes repressivas de 
ditaduras militares no continente.” (MUSSI e BIANCHI, 2020)

No caso brasileiro, ao final da ditadura militar, a nova democracia e a Constituição 
Federal de 1988 recolocam a questão dos direitos humanos na esfera institucional, mas, 
desta vez, permeados por participação social, cuja intensidade era atrelada ao projeto de 
governo vigente. Neste ciclo foram implementados ministérios, secretarias, conselhos 
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e fóruns, além de produção documental no intuito de nortear a elaboração de políticas 
públicas, como exemplo, o Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH 3.

Entretanto, esse período de expansão dos direitos humanos no país foi novamente 
interrompido em 2016 e sua condição vem se deteriorando na conjuntura de destruição 
presente no Estado brasileiro. A aceleração da implementação do projeto neoliberal no 
Brasil empurra a discussão sobre os direitos humanos para o campo da moralidade e, 
como consequência, despolitiza debates importantes como das privatizações dos serviços 
públicos e as reformas trabalhista, previdenciária, administrativa e tributária, que são 
apresentadas à população como uma necessidade inegociável. 

Não desconsideremos o ambiente de violência e autoritarismo historicamente enraizados 
no país que, aprofundados pelas sucessivas crises, tornam o posicionamento como defensor 
dos direitos humanos uma tarefa bastante árdua. Segundo o relatório anual da ONG Global 
Witness (2020) o Brasil, em 2019, foi o terceiro país do mundo em número de assassinatos 
de defensores dos direitos humanos, o que causa uma constante instabilidade, medo e 
insegurança aos que se colocam na linha de frente pela garantia de direitos.

Entretanto, embora o momento possa parecer desalentador, a tarefa de defesa e garantia 
aos direitos humanos continua sendo de suma importância, sobretudo considerando o 
cenário de pandemia, crise ambiental e o descrédito dos modelos institucionais e políticos 
nos quais estamos inseridos.

Os/As Assistentes Sociais, em consonância com o Projeto Ético – Político da profissão, 
têm um compromisso com as classes subalternas, com a garantia de direitos e com a 
emancipação humana. Este posicionamento enquanto categoria profissional nos permite, 
em nossa prática profissional, realizar intervenções e estabelecer diálogos junto a sociedade 
que venham a fortalecer o que está preconizado na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos.

Para tal, é necessário ter clareza sobre o significado do termo “direitos humanos”, no 
sentido de compreender que esta terminologia carrega consigo um conjunto de garantias 
politicamente construídas, que visam proporcionar a implementação de políticas públicas 
integrais e interdependentes, oportunizando a ampliação da igualdade e liberdade em 
oposição ao autoritarismo.

Como coloca Norberto Bobbio (1992, p.16), “o problema fundamental em relação aos 
direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de 
um problema não filosófico, mas político”.

Os direitos à saúde, educação, livre associação, trabalho digno, combate à violência 
de gênero e racial, estão entre os espaços de atuação dos/as Assistentes Sociais e devem 
se estabelecer de forma complementar. Como ocorreu em outros momentos históricos 
os direitos humanos passam por um momento de recuo no Brasil, porém, se apresentam 
como um ponto importante de resistência para as classes subalternas, de aglutinação de 
demandas, de convergência de movimentos sociais e de articulação dos diversos campos 
de luta por direitos.

 Nesta perspectiva, os/as Assistentes Sociais não devem se afastar do seu Código de 
Ética profissional, no qual, assumem o compromisso pela “Defesa intransigente dos 
direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo” (Código de Ética, 1993, p.23) 
em sua práxis profissional.

Se nos propomos a contribuir como categoria profissional para uma sociedade mais 
igualitária, livre de racismo, violência de gênero, homofobia e de demais formas de 
opressão, então devemos manter vivos os nossos vínculos com os direitos humanos.
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