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“Onde quer que haja mulheres e homens,  

há sempre o que fazer,  

há sempre o que ensinar,  

há sempre o que aprenderʺ. 

 
Paulo Freire 

 

 

 

 



Assistência Social 

 CF/88 - A Assistência Social alça a condição de 
politica pública de proteção social inscrita no tripé da 
seguridade social. 

 Em 1993 é promulgada a LOAS. 

 Início de um longo processo de definições e 
normatização da politica pública; 

 Organizada no Sistema Único de Assistência Social. 

 SUAS é integrado pelos entes federados, conselhos 
de assistência social e pelas entidades de assistência 
social. 

 Prestação de serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais ofertados através da 
Rede Socioassistencial. 

 

 

 

 



Lei Orgânica de Assistência Social 

Art. 3º. Consideram-se entidades e organizações de 
assistência social aquelas sem fins lucrativos que, 
isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e 
assessoramento aos beneficiários abrangidos por 
essa Lei, bem como as que atuam na defesa e 
garantia de direitos.  

 

São aquelas entidades que atuam de forma 
continuada, permanente, planejada e gratuita, 
executando serviços,  programas ou projetos e 
concedem benefícios. 

  

 

 

 



Rede socioassistencial 

É o conjunto integrado da oferta de serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais, 
mediante a articulação entre todas as unidades de 
provisão do SUAS.” (NOBSUAS 2012) 

 

 Portanto trata-se do conjunto das ofertas públicas 
e privadas ofertadas ao público da assistência 
social, em determinada base territorial, de forma 
articulada e coordenada pelo CRAS – Centro de 
Referência da Assistência Social. 

 
 



Atendimento - serviços 

 Consiste nas ofertas de proteção social de primazia do 

Estado e realizado em caráter complementar com as 

entidades. 

 Compreende: serviços, projetos, programas e 

benefícios. 

 As ofertas dos serviços estão organizados em Proteção 

Social Básica e Proteção Social Especial de Média e 

Alta Complexidade. 

 A tipificação refere-se aos serviços ofertados. (resolução 

CNAS Nº 109/2009) 

 

 



Assessoramento  

Defesa e Garantia de Direitos 

 Aprovada a matriz do assessoramento e defesa e 
garantia de direitos através da Resolução CNAS nº 
27 de setembro de 2011. 

 

 Reconhece a primazia da sociedade civil na 
execução de serviços, projetos e programas nessa 
área. 

 

 Reconhece as ações integradas à rede 
socioassistencial do território e do município. 

 

 



Um pouco da história 

 A assistência social começa com a ação social 
caracterizada pelas práticas assistencialistas, fundadas 
basicamente pela caridade, pelo amor ao próximo;  

 

 As práticas assistencialistas existem desde o inicio da 
humanidade e se apresentam em cada período histórico 
conforme as caraterísticas da época; 

 

 Ao longo do tempo (séculos), essas práticas foram 
basicamente desenvolvidas pelas congregações e 
grupos religiosos como carisma de sua missão, no mais 
profundo sentido de amor ao próximo, grande expressão 
da caridade; 

 
 



 Os grupos de missionários, coordenados por 
religiosos, trabalhavam em favor dos "menos 
favorecidos e desvalidos" não somente "dando 
provisões" (alimentos, água, medicamentos) como 
também organizando grupos e comunidades para 
defenderem seus direitos entre eles, a terra (colonos, 
tribos indígenas, ribeirinhos, quilombolas...) . 

 

 No século XX até 1988 as práticas desenvolvidas se 
fortalecem cada vez mais, em decorrência das muitas 
questões sociais que surgem e pela necessidade de 
atendimento e respostas à população; sempre com 
"ações" voltadas ao público "empobrecido“. 

 

 

 
 



 As entidades religiosas vão se organizando conforme as 

demandas que recebem e começam a surgir outras, não 

religiosas amparadas pelo conceito de "solidariedade", 

sensibilizadas pela pobreza da população, ou por 

questões sociais específicas; 

 

 Nessa longínqua época já se evidenciava a semente do 

que hoje a Política Pública de Assistência Social 

expressa no Art. 3º da LOAS: Atendimento, 

Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos. 

 

 

 

 



Podemos destacar os seguintes "tipos " de entidades  

 Entidade de base religiosa que tem o assessoramento e 
a defesa e garantia de direitos como missão, seja 
isolada ou cumulativamente; 

 

 Entidades organizadas especificamente para atuar 
nessas dimensões de forma isolada ou 
cumulativamente; 

 

 Entidades ou grupos formados para incidir ou no 
assessoramento ou na defesa e garantia de direitos em 
temas específicos; 

 

 Entidades que assessoram outras entidades, com apoio 
financeiro, técnico e administrativo. 

 

 



Defesa e garantia de direitos 
Conceitos básicos: caderno1 – Capacita SUAS 

 Os direitos socioassistenciais são inerentes a identidade 
social.(pág.13,15) 

  As seguranças sociais e os direitos socioassistenciais  
delas resultantes são pilares éticos para constituir a 
unidade de um sistema único de gestão em todo o 
território nacional. (pág. 16) 

 Um sistema único com base em direitos implica numa 
grande mudança cultural no modo de compreender a 
assistência social como politica pública e não mais como 
prática. (pág.18) 

 Compreender a nominação “cidadão” em contraponto a 
de “carente ou necessitado” como se fosse outra 
espécie. (pág.21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 A noção do direito tem por base a igualdade e equidade, 

na dimensão da universalidade. 

 Direitos humanos são a base dos direitos 

socioassistenciais, para efetivar cada uma das 

seguranças sociais. (pág. 38) 

 As seguranças sociais é uma responsabilidade pública 

na assistência social. (pág. 53) 

 Seguranças sociais: acolhida, convívio e sobrevivência 

são inerentes aos direitos humanos, isto é ao respeito a 

dignidade da pessoa humana, como garantia universal. 

(pag.54 a 75) 

 Os direitos só o são se forem reclamáveis. (pág.75) 

 

 

 

 

 



Direitos de cidadania (pág.82) 

  a autonomia 

 ao protagonismo 

 a ser respeitado 

 à participação na sociedade 

 à liberdade de credo e de expressão 

 à capacidade para a representação social 

 participação nos processos de gestão dos serviços 

(Decálogo dos Direitos Socioassistenciais /2005) 

 Direito como igualdade, fraternidade e solidariedade: 

propor direitos significa admitir igualdade e 

solidariedade (pag. 85 e 86)  

 

 

 

 



Direitos socioassistenciais (pág.90) 

 Emergem do artigo 1º, inciso III, da CF- 88 que trata do 
princípio da dignidade humana. 

 Integram o campo dos direitos sociais conforme artigo 6º 
da CF-88 

 Na perspectiva dos direitos fundamentais dialoga 
diretamente com a complexidade da função de defesa 
de direitos. 

 Direitos socioassistenciais e direitos humanos. (pág.95) 

 Direitos humanos organizados em três gerações: 
direitos individuais, sociais e políticos, passagem de 
homem genérico para homem específico. (pag.95 e 96) 

 A assistência social tem a marca nos direitos humanos 
de segunda e terceira geração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Função de defesa de direitos (pág.111) 

 Decorre do art. 3º da LOAS, PNAS/2004, NOB/SUAS 

2012. 

 Objetivo da LOAS: “que visa garantir o pleno acesso aos 

direitos no conjunto das provisões socioassistenciais” . 

 Trata-se de conquistar e proteger direitos. 

 Interação entre o SUAS e o Sistema de Garantia de 

Direitos:  

Poder Judiciário: Ministério Público, Defensoria Pública 

Administração Pública 

Organizações da Sociedade Civil 

 Defesa e garantia de direitos na dimensão do coletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desafio 

Consolidar a primazia da sociedade civil no campo 

do assessoramento e na defesa e garantia de 

direitos junto à politica de assistência social, numa 

dimensão protagonista, com competência, clareza, 

qualidade máxima, de forma a responder as 

necessidades sociais, amparadas pelos direitos 

socioassistenciais. 
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“Eu sou um intelectual que  

não tem medo de ser amoroso,  

eu amo as gentes e o mundo.  

E é porque amo as pessoas e amo o 

mundo que brigo para que a justiça 

social se implante antes da caridade”. 

 

Paulo Freire 

 

 

 

 



 

“ Em tudo, amar e  servir”. 
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