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RESUMO: A educação, como ciência dos processos educativos, objetiva elevar 
o conhecimento e a prática do sujeito, e, para tanto, estabelece relações 
permanentes com a práxis formativa que é uma prática científica e social 
contextualizada, envolvendo sujeitos, ações, valores e objetivos. A criação da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO) em 16 de novembro de 1945, com o objetivo de garantir a paz por 
meio da cooperação intelectual entre as nações e do Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF), para promover a defesa dos direitos das crianças, são 
iniciativas que evidenciaram a importância da educação para o desenvolvimento 
social do mundo. O objetivo do presente estudo é identificar as ações concretas 
no processo de formação do assistente social brasileiro que fundamentam e 
habilitam o exercício profissional do assistente social na materialidade dos 
direitos humanos por meio de pesquisa bibliográfica e documental com análise 
de conteúdo como forma de produzir respostas para as seguintes questões 
problematizadas, tendo como pressuposto a comemoração dos 70 anos da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem: Que desafios a realidade 
apresenta para a ação coletiva propositiva do Serviço Social para sua concretude 
a partir da formação acadêmica? Quais os indicadores curriculares demonstram 
ou indicam a materialidade dos direitos humanos na consecução das dimensões 
constitutivas do trabalho profissional do assistente social? Como tem se 
objetivado, na formação profissional do assistente social, os valores éticos 
fundantes dos direitos humanos? Os resultados apontam para a desmistificação 
das representações que permeiam a vida cotidiana e abrem perspectivas reais 
e concretas para estratégias e caminhos a percorrer com vista à transformação 
da realidade, bem como, a contribuição em acrescentar aportes importantes aos 
estudos já realizados sobre a temática, permitindo a redescoberta de dimensões 
ainda pouco exploradas no Serviço Social. 
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