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RESUMO 
 
O artigo propõe demonstrar uma análise sócio-histórica acerca 
dos Direitos Humanos e da Educação em Direitos Humanos, 
tendo em vista que o Projeto Ético-Político do Serviço Social e 
Código de Ética possuem princípios norteadores comuns aos 
Direitos Humanos. A Educação em Direitos Humanos se 
constitui como ferramenta para a formação do sujeito de 
direitos contribuindo para o desenvolvimento e construção de 
consciência de sujeitos ativos. Diante disto, pretendemos 
fomentar um debate da aplicação dos Direitos Humanos e da 
Educação em Direitos Humanos sobre a prática interventiva do 
Serviço Social. 
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ABSTRACT 
 
The paper proposes to demonstrate socio-historical analysis on 
Human Rights and Human Rights Education, considering that 
The Ethical-Political Code of Ethics of Social Work Project and 
have common guiding principles for Human Rights. The Human 
Rights Education is constituted as a tool for training the subject 
of rights contributes to the development and building awareness 
of active subjects. Given this, we want to encourage a 
discussion of the implementation of Human Rights and Human 
Rights Education on the practice of interventional Social 
Service. 
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1- INTRODUÇÃO      

 

O presente trabalho objetiva relacionar os Direitos Humanos – DH e a Educação em 

Direitos Humanos - EDH com o Serviço Social, tendo em vista as Políticas Sociais como 

meio para a sua efetivação. Estas políticas são um meio para o reconhecimento da 

dignidade humana pautada no reconhecimento da liberdade inerente a todos os seres 

humanos. 

 Apresentaremos a aproximação da profissão com os Direitos Humanos e a 

Educação em Direitos Humanos, visto que seus princípios se encontram intrínsecos aos do 

Serviço Social, podendo ser vistos no Código de Ética e no Projeto Ético-Político da 

profissão. Porém, essa aproximação entre Serviço Social e Direitos Humanos não ocorreu 

de forma rápida, pois inicialmente as bases da profissão eram conservadoras e tradicionais, 

contrarias aos princípios dos Direitos Humanos. Contudo, após o período de reconceituação 

da profissão, ao se aproximar diretamente da teoria Marxista, o Serviço Social rompe com 

antigas bases conservadoras e propõe uma nova ordem societária mais justa e igualitária.  

Enquanto a relação da profissão com a Educação em Direitos Humanos, nos 

propormos mostrar porque o Serviço Social desde a sua origem se encontrar ligado com 

abordagens educativas, adotadas para auxiliar na formação da consciência do indivíduo 

quanto aos seus direitos e deveres.  Visto que em cada momento histórico a profissão passa 

a adequar suas práticas profissionais a novas demandas impostas pela sociedade. 

A Educação em Direitos Humanos se encontra intrínseca à prática profissional do 

assistente social, visto que educar em Direitos Humanos é uma forma de transmitir 

conhecimentos sobre Direitos Humanos, desenvolvendo os ideais e princípios declarados 

para uma determinada população, podendo ser transmitidos por meio da educação formal, 

educação informal, educação superior, dentre outras. 

Salientamos que o presente trabalho é fruto dos nossos debates e questionamentos 

durante as disciplinas da graduação. Deste modo, explicitamos que se trata de um debate 

ainda inicial, o qual pretendemos aprofundar. Portanto, a temática não se esgota aqui, ainda 

tem muito mais considerações a serem levantadas, analisadas e compartilhadas. 

 

2- HISTÓRIA E FUNDAMENTOS DOS DIREITOS HUMANOS E DA EDUCAÇÃO EM 

DIREITOS HUMANOS 

A constituição dos direitos humanos não pode ser dissociada da história, esta 

interação entre a história e indivíduos em sociedade é necessária para a composição e 

visibilidade desses direitos que são iminentemente humanos, dirigidos pela vivência dos 
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homens e mulheres em sociedade e sua evolução enquanto ser social4, ser cultural e 

histórico. 

 

 

As relações sociais são produzidas concomitante ás relações econômicas de 

produção pela própria experiência que é a vida humana, observando os erros, acertos e 

suas peculiaridades que são postas no decorrer da interação entre o homem com outro 

homem5 e homens e sociedade, absolvendo os erros, absorvendo os acertos e evoluindo 

para o enriquecimento de um coletivo mais plural e inclusivo, sem a limitação do poder, seja 

ele econômico ou político, através dos direitos. 

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou 
seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por lutas em defesa de 
novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de 
uma vez e nem de uma vez por todas. (BOBBIO, 1992, p.5). 

 

Bobbio (1992) afirma que a construção jurídica em prol da humanidade não se 

constituiu de uma abstração teórica ou revelação, mas é a partir da realidade, 

principalmente no que se refere às lutas contra o massacrante poder, a partir daí sendo 

possíveis pesquisas científicas e estudos dedicados à teorização da história para regimentar 

os direitos humanos. 

Sendo assim, entende-se que a visibilidade dos Direitos Humanos na sociedade se 

deu pelas manifestações, sejam elas de enfretamento advindo da grande massa ou 

manifestações teóricas, acontecidas pela insatisfação da realidade repressora regida pela 

segregação das classes sociais, seja ela em qualquer sistema econômico. Estas 

reivindicações frente à realidade originaram o ordenamento político a partir do bem estar 

dos manifestantes contra o poder. 

Segundo Siqueira e Piccirillo (2009) é neste histórico de lutas, perpassados por 

quatro momentos na história, que os Direitos Humanos tomam seu lugar em forma de 

legislação. Estes quatro momentos são: a Antiguidade Clássica, a Idade Medieval, a Idade 

Moderna e as Revoluções Inglesa, Americana e Francesa.6 É na transição de cada 

momento histórico que os Direitos Humanos se solidificam, atingindo a universalidade, 

independente de raça, etnia, gênero ou religião.  

É desde o século X a.C, em Israel, onde Davi aplicava a Lei Divina até as 

Revoluções Inglesa, Americana e Francesa que contribuíram com a instituição do Estado de 

                                                           
4Segundo Netto e Braz (2006), a constituição do ser social dá-se pela “autotransformação” do ser natural, 
mediante o trabalho realizado à natureza, que gera resultados para além do próprio produto, isto é, o homem a 
partir do trabalho acresce para si conhecimentos, habilidades, cultura etc., trazendo necessidades para além do 
trabalho, como o direito, a ética, a filosofia, a arte, a religião, dentre outros. 
5Citamos homem/homens para não repetir homem e mulher/ homens e mulheres, neste contexto estamos nos 
referindo ao gênero humano, constituído por homens e mulheres. 
6 Para maior aprofundamento da história dos Direitos Humanos conferir Siqueira e Piccirillo (2009). 
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Direito, que a história do homem é traçada pela sua evolução e junto com ele os Direitos 

Humanos que passaram a ganhar relevo, tanto na esfera internacional, quanto no 

ordenamento jurídico interno de cada Estado, buscando a limitação do poder estatal, para 

que pudesse prevalecer a liberdade individual (SIQUEIRA; PICCIRILLO, 2009). 

Viola (2010), aborda que  o cenário onde emerge a EDH no Brasil  é de lutas , unidas  

ao processo de educação e mobilização popular, na qual um dos seus componentes 

fundamentais é a educação fundamental reconhecida na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos - DUDH (1948, art. 26) e no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (PIDESC, 1966, art. 13), é a ela que cabe a formação de indivíduos 

comprometidos a tornar os direitos uma realidade prática. A educação consiste na formação 

de consciência de indivíduos, sendo este capaz de transmitir conhecimentos, valores e 

compreensão. Esta formação permite que o sujeito seja capaz de compreender em si, o 

contexto em que ele se encontra inserido. 

Segundo Sader (2007), em relação às comissões de Direitos Humanos, ocorreu um 

grande avanço, pois as comissões, nas quais eram compostas por indivíduos de diferentes 

segmentos da sociedade (juristas, Igreja, acadêmicos, etc.), passaram a fazer parte do 

cenário das lutas políticas. Foi nesse momento que as escolas começaram a incluir os 

Direitos Humanos em disciplinas especializadas, dando ênfase na questão da cidadania, da 

liberdade, da igualdade de direitos e da democracia. Nesse contexto, os Direitos Humanos 

ganham uma repercussão ainda maior, sendo elaborados cursos específicos, palestras, 

como também publicações na área.  

A EDH refere-se a um processo sistemático e multidimensional, com o intuito de 

orientar sobre os parâmetros para a formação do sujeito de direito, bem como a promoção 

de uma cidadania ativa e participante. Efetivando-se com diferentes atividades que 

desenvolvam conhecimentos, atitudes e práticas sociais, trabalhando o nível pessoal e 

social, ético- político e estimulando o desenvolvimento de consciência da dignidade humana. 

Tem como vertentes norteadores a vida cotidiana como referência da ação humana, uma 

vez que se pretende transformar a realidade, é preciso compreender com isso o cotidiano. 

(SILVA, RIBEIRO e LINS, 2012.) 

A educação política é vista como uma das vertente na EDH, enquanto prática da 

cidadania ativa, tendo como objetivo inserido na EDH formar sujeitos sociais ativos, atores 

sociais capazes de viver inseridos na sociedade, composto por uma cidadania crítica e 

consciente, cujas participações e discussões sobre assuntos públicos se tornam um hábito. 

(SILVA, RIBEIRO e LINS, 2012.) 

Outra vertente é a prática educativa ideológica, participativa e democrática, que visa 

superar uma cultura autoritária, presente nas diferentes relações sociais, tendo como 
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principio dessa prática o diálogo. Na sequência, encontramos outra vertente, que é uma dos 

mais importantes, que é o compromisso com a afirmação da dignidade de toda pessoa 

humana, garantindo o direito de uma vida digna que é defendido por qualquer pessoa, sem 

discriminação. Desta forma, uma vertente se intercala a outro, tornando possível a 

disseminação da função do EDH em termos de formação da postura civil e caráter em 

sociedade. 

Os acontecimentos históricos solidificaram o DH e a EDH, estes visam e 

fundamentam o conjunto de direitos que devem ser respeitados, preservados e 

reconhecidos, tendo como norte a dignidade humana, sendo esta a essência que define a 

pessoa humana.  A dignidade permite que o homem seja tratado como sujeito e não apenas 

como objeto, sujeitos de suas ações, tendo como princípio a emancipação humana a partir 

de uma vida saudável. 

A dignidade é conferida ao ser humano independente de qualquer situação, não se 

pode medir o valor da dignidade, em que algumas pessoas possuem mais dignidade do que 

outras. Todos os seres humanos são dotados de dignidade e esta dignidade é inerente ao 

ser humano independentemente de quaisquer condições, pois qualquer violação de direitos 

infere diretamente na dignidade do sujeito, os quais precisam criar condições para que os 

direitos humanos sejam efetivados de forma universal. (PEQUENO, 2012). 

O fundamento dos DH é o próprio ser humano. Para a existência humana se é 

concebido uma totalidade de direitos de forma a promover a garantia do respeito à vida, em 

que todos devem usufruir sua condição humana de forma plena com valores baseados na 

solidariedade, justiça, respeito mútuo, liberdade e responsabilidade. 

Posta essa análise sócio-histórica acerca dos Direitos Humanos e da Educação em 

Direitos Humanos, passemos ao debate da aplicação dos Direitos Humanos e da Educação 

em Direitos Humanos ao Serviço Social, estreitando a relação da profissão frente a esta 

temática, no que diz respeito ao debate e articulação interventiva de sua prática profissional, 

na qual passaremos a abordar mais especificamente no decorrer do presente artigo. 

 

3- APLICAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS FRENTE PRÁTICA INTERVENTIVA DO 

SERVIÇO SOCIAL 

 

O Serviço Social, enquanto profissão inserida na divisão sócio-técnica do trabalho 

surge na sociabilidade capitalista para intervir nas expressões da questão social7, está é 

                                                           
7 Questão social apreendida como conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, 

que tem raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, 
enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade. A 
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produto da contradição entre capital e trabalho. De acordo com Iamamoto e Carvalho 

(2005), o processo de legitimação e institucionalização da prática profissional dos 

assistentes sociais no Brasil deu-se com o advento e desenvolvimento das grandes 

entidades assistenciais – estatais autarquias ou privadas – na década de 1940, momento 

em que os conflitos sociais entre a classe burguesa e a classe operária se intensificaram e 

passaram a exigir outros meios de intervenção, pois a filantropia e a repressão já não 

davam conta de tais conflitos. 

O papel do Serviço Social naquele momento era buscar adequar o operariado às 

novas condições de vida, mas não por uma solicitação da classe trabalhadora e sim por 

uma imposição da burguesia em conjunto com a Igreja Católica, com objetivo de paralisar a 

aquela classe que no momento manifestava-se por melhores condições de trabalho e 

sobrevivência. Assim, pode-se dizer que o Serviço Social emergiu como um instrumento do 

capitalismo para a manutenção da ordem vigente, garantindo a exploração da classe 

trabalhadora. 

A profissão se encontrava numa contradição, por um lado desenvolvendo as 

relações sociais e por outro atendendo os interesses das classes, tanto da classe 

trabalhadora como da dominante, na perspectiva da garantia da reprodução do capital. A 

necessidade de uma nova diretriz que orientasse e estabelecesse os profissionais, isto é, 

um referencial crítico, só passou a influenciar na profissão durante o processo de 

redemocratização do país, no final dos anos 70, no qual a profissão redimensiona suas 

bases teórico-metodológicas e ético-políticas. É nesse contexto que começa a se configurar 

o que hoje denominamos de Projeto Ético-político Profissional, o qual vincula a categoria 

profissional aos valores amplamente emancipatórios e as possibilidades concretas da ruína 

da sociedade capitalista e a construção de uma nova ordem societária: 

Sem dominação, exploração de classe, etnia, gênero, uma sociedade que propicie 
aos trabalhadores o pleno desenvolvimento para a invenção e a vivência concreta 
de novos valores o que evidentemente supõe a erradicação de todos os processos 
de exploração, opressão e alienação. (CFESS, 1993).  

 

Com a regulamentação da profissão e com o Código de Ética Profissional dos 

assistentes sociais em 1993 que são dados os subsídios para a nova forma de orientação 

da intervenção e formação profissional. Em relação ao Código de Ética, ele apresenta 11 

princípios que se expressam no Projeto Ético-Político do Serviço Social, responsáveis por 

direcionar o saber e o fazer da profissão, tendo a liberdade como eixo fundamental do “ser 

                                                                                                                                                                                     
globalização da produção e dos mercados não deixa dúvidas sobre esse aspecto: hoje é possível ter acesso a 
produtos de várias partes do mundo, cujos componentes são fabricados em países distintos, o que patenteia ser 
a produção fruto de um trabalho cada vez mais coletivo, contrastando com a desigual distribuição da riqueza 
entre grupos e classes sociais nos vários países, o que sofre a decisiva interferência da ação do Estado e dos 
Governos (IAMAMOTO, 2008, p. 27) 
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social” (IAMAMOTO, 2004, p. 24). Em concórdia com esses princípios podemos relatar que, 

na atualidade, a prática profissional assume um compromisso com a efetivação e a defesa 

intransigente dos direitos humanos, a consolidação da cidadania e do pluralismo, tendo em 

vista a superação da opressão, da fome, da pobreza, do desemprego, das desigualdades e 

das descriminações sociais. Do ponto de vista profissional, os princípios éticos têm 

compromisso com a competência, base do aprimoramento intelectual do assistente social, e 

com a formação acadêmica qualificada, que o capacita a promover a análise concreta da 

realidade social, permeada por uma postura investigadora. (ABEPSS, 2004, p. 73). 

Como afirma Barroco (2004), o Serviço Social se aproxima dos Direitos Humanos no 

final dos anos 90, período em que a profissão se encontra na base teórico-metodológico 

crítica, tendo como materialização desse viés a implementação do Código de Ética 

profissional em 1993, momento de grandes transformações, tendo em vista a aproximação 

das teorias sociais advindas principalmente de Karl Marx. Neste mesmo período é marcado 

pela comemoração dos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em contra 

partida, neste mesmo instante é visto o avanço neoliberal8 implementado pela constante 

evolução do capitalismo, desmontando os direitos sociais conquistados e dentre eles os 

Direitos Humanos com sua universalidade também é abalado. 

O Assistente Social tem por objetivo profissional a defesa e/ou a contribuição na 

efetivação dos direitos. Relaciona-se de uma forma congruente no âmbito dos direitos 

humanos, como também na defesa à ampliação e consolidação da cidadania, tendo em 

vista a garantia dos direitos sociais, civis, políticos, econômicos e culturais da classe 

trabalhadora, com um perfil radicalmente democrático. Este profissional atua orientado pelo 

Projeto Ético-Político do Serviço Social a partir de 1998, cujos valores e diretrizes são 

democráticos, considerando os seus limites, para a construção de uma nova ordem 

societária.  

 Nos espaços sócio-ocupacional, o Serviço Social tem o compromisso com a 

qualidade dos serviços prestados à população, incluindo a publicitação dos recursos 

institucionais (instrumento à democratização, universalização e participação dos usuários), 

convocando-os à participação nas decisões institucionais. O empenho ético-político dos 

assistentes sociais, porém, somente se potencializará se advier de uma articulação com 

outras categorias e com os movimentos que se solidarizam com a luta geral dos 

trabalhadores (NETTO, 2005). 

                                                           
8 O Neoliberalismo permite a grande privatização da produção dos serviços; cortando os gastos sociais e 
descentralizando serviços de sua responsabilidade para o setor privado. Segundo Behring (2003), o que houve 
foi uma verdadeira contrarreforma do Estado, a lógica neoliberal subordinou os direitos sociais à lógica 
orçamentária, substituindo a política social pela a política econômica e se estabeleceu sobre o trinômio articulado 
do ideário neoliberal: “privatização, focalização e descentralização. 
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 Baseando-se  em algumas opiniões de autores acerca do profissional do Serviço 

Social relacionado à execução do seu projeto ético-politico no campo dos direitos humanos 

e cidadania, Oliveira (2003, p. 10-11) afirma que o assistente social é chamado a consolidar 

a cidadania: “É ele o elo mais forte entre o indivíduo e os seus direitos humanos 

fundamentais”. Já Barroco (2004, p. 40), elucida que “o Código de 1993 é o primeiro Código 

de Ética do Serviço Social a explicitar o compromisso ético-político com os direitos 

humanos”. 

Em suma, entendemos que a defesa dos direitos humanos pode não superar a 

ordem social burguesa, o que se pode é constituir uma via de resistência e de luta em torno 

da ampliação da dignidade social e humana, mesmo em um contexto antagônico, o que 

influi para a não concretização do atendimento das necessidades sociais e a negação da 

cidadania de grandes contingentes populacionais. 

Nesse sentido, a partir do comprometimento com tais valores, um dos desafios 

postos para o Serviço Social ocorre “no sentido da construção, no interior dessa mesma 

sociedade, de uma ética emancipatória, na qual se vislumbre que o direito a uma vida digna 

seja efetivado através da garantia do acesso à riqueza material e espiritual a todos” 

(VINAGRE, 2004, p. 200). 

 

4- APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS FRENTE À PRÁTICA 

INTERVENTIVA DO SERVIÇO SOCIAL 

 

Segundo Brandão (1993) e Iamamoto, (2007) o fazer profissional do Serviço Social, 

serve como um mecanismo essencial para a intervenção na realidade. A prática compartilha 

com o objetivo primário da educação, contribuindo para a socialização dos indivíduos e 

influenciando na construção de hábitos, costumes e valores. Trata-se de uma ação global de 

cunho socioeducativo, voltada para mudanças na maneira de ser, de sentir, de ver e agir 

dos indivíduos, que busca a adesão dos sujeitos e incide tanto sobre questões imediatas 

como sobre a visão do mundo. 

Ao analisar a dimensão interventiva do Serviço Social, levando em consideração que 

a profissão está inserida na divisão sócio- técnica do trabalho, legitimada pelo Estado no 

decorrer do capitalismo monopolista, o  caráter  pedagógico da prática profissional, implica 

em possibilidades para a efetivara EDH. Assim, compreendemos que o assistente social 

está inserido no processo de educação, enquanto um ator fundamental na organização, 

mobilização e capacitação dos sujeitos de direitos e sua articulação para a construção de 

uma nova cultura. (SILVA, MEDEIROS e LINS, 2010, p. 364). 
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Ao pensarem EDH e Serviço Social tende-se a analisar o caráter educativo presente 

na prática profissional dos assistentes sociais, buscando formas para que os profissionais se 

apropriem de uma intervenção, por meio de um caráter critico, baseando-se nos princípios 

que norteiam a profissão, rompendo com as praticas anteriormente conservadoras, 

tradicionais e messiânicas que marcaram o desenvolvimento teórico-metodológico da 

profissão. Desta forma é possível complexificar a formação, de maneira que a profissão se 

encontre em constante exercício de reflexão (OLIVEIRA, 2012). 

 

A partir dos anos 90 o Serviço Social vem passando por um processo de 

amadurecimento teórico, prático e político, visualizados pelas conquistas no campo teórico 

normativo, como exemplo o Código de Ética profissional de 1993 e o Projeto Ético Político. 

Neste período o Serviço Social enriquece suas produções teóricas passando a analisar a 

realidade no âmbito critico, subsidiando uma articulação do Serviço Social com a educação 

em direitos humanos, cujos princípios dos direitos humanos também se interligam ao da 

profissão, sendo eles: defesa da liberdade, equidade e emancipação dos indivíduos o 

compromisso ético com a dignidade humana, o respeito à diversidade cultural e à liberdade 

de escolha (BARROCO, 2004). 

De acordo com Silva, Medeiros e Lins (2010) expõem uma articulação do projeto 

ético-político do Serviço Social com a EDH, analisando-o a partir do caráter pedagógico da 

profissão visto que o Serviço Social desde sua gênese teve uma participação ativa na 

educação, dessa forma os princípios dos DH se remetem aos referido projeto. Portanto, 

articulando-se com a EDH é possível traçar estratégias que fortaleçam e organizem as lutas 

da classe trabalhadora em busca da efetivação de seus direitos. 

Segundo Sousa (2008) a aproximação do Serviço Social com a educação em direitos 

humanos possibilitou uma análise complexa dos processos sociais, desenvolvidos por meio 

da sociedade, análise esta que podem ser encontradas em obras teóricas com 

embasamentos críticos. 

Resultados de estudos críticos mostram uma sensibilização da profissão quanto a 

efetivação dos direitos humanos e a atribuição do assistente social enquanto profissão 

quanto a defesa dos Direitos Humanos, almejando uma tradução da realidade social além 

da aparência visualizada no cotidiano. 

 

5 - CONCLUSÃO 

Portanto, os direitos humanos se consolidam também na atuação do Serviço Social, 

pois esta profissão desenvolve práticas interventivas no enfretamento das mazelas da 

questão social. Assim, proporciona ao indivíduo a efetivação de alguns mínimos sociais 
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como também a concretização dos princípios dos direitos humanos referentes à dignidade 

humana a liberdade, emancipação do individuo, igualdade entre todos os homens e a 

universalidade de direitos.  

Considerando que, a partir de políticas sociais, os direitos humanos visam à melhoria 

de vida da classe trabalhadora, a fim de efetivar a cidadania inerente a todos os seres 

humanos, pois todos os homens possuem direitos pela sua própria natureza humana, e que 

sem estes direitos não podemos vivenciar a plenitude da natureza humana. Diante disto, a 

defesa dos direitos humanos é uma atividade de mediação para o profissional do Serviço 

Social que lhe serve de orientações nas múltiplas situações de conflito que surgem na sua 

prática, no cotidiano profissional, pois às necessidades humanas têm de ser garantidas e 

promovidas à todos. É nesta ótica de garantia de direitos que o Assistente Social atua, 

viabilizando direitos como um dever e não como um favor, isto é, o assistencialismo. Pois o 

Serviço social é chamado a intervir nas sequelas da questão social e é a partir de um olhar 

crítico da contradição capitalista que se compreende a totalidade e as relações sociais 

postas, tendo em vista que a degradação de direitos é inerente a lógica capitalista. Diante 

disto, o Assistente Social possui parâmetros e direção política no Código de Ética e Projeto 

Ético Político norteado pela defesa intransigente de direitos e de uma vida digna para a 

classe trabalhadora, sendo esta a classe oprimida pelo capital, contribuindo assim para a 

universalidade de direitos a partir de uma consciência de classe a fim de construir outra 

sociabilidade para além do capital, logo, a prática profissional é norteada pelos direitos 

humanos, porque a Educação em Direitos Humanos constitui-se uma ferramenta 

profissional para formar sujeitos de direitos. 
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