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PARA REFLITIR:

 O quanto nós assistentes sociais, 

trabalhadores do SUAS e usuários temos 

que cotidianamente lutar pela garantia 

dos direitos sociais?



 Lei Orgânica de Assistência Social (1993) que

expõe no seu artigo 1°:

A assistência social, direito do cidadão e dever

do Estado, é Política de Seguridade Social não

contributiva, que provê os mínimos sociais,

realizada através de um conjunto integrado de

ações de iniciativa pública e da sociedade,

para garantir o atendimento às necessidades

básicas.



Quais são os ataques a Assistência 

Social?

 Cortes orçamentários;

 Políticas sociais focalizadas;

 Avanços da perspectiva neoliberal que visa pela
redução do Estado nas questões sociais;

 Culpabilização de que os problemas sociais são
frutos do indivíduo;

 Desconsideração dos aspectos estruturais da
pobreza e responsabilização dos pobres;

 Todas as formas de desqualificação da assistência
social como dos usuários.



Contexto histórico:

 Desigualdades presentes na história do Brasil;

 Processos de explorações e escravidão;

 Falta de políticas públicas;

 Questão social vista como caso de policia e 
não como expressão das relações de 
exploração de trabalho pelo capital;

 Direitos Sociais (Cidadania Invertida);

 Assistencialismo;

 Estado apenas assumiu as políticas sociais a 
partir da Constituição Federal de 1988.





ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO 

DIREITO

 É uma política de caráter ético que tem seu fundamento

no padrão de dignidade humana de uma dada

sociedade;

 É política de equidade e universalidade;

 É política de atenção e defesa de direitos: a

sobrevivência em padrões éticos de dignidade;

 Realiza-se de forma integrada às políticas setoriais.



TER DIREITO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
 É ter garantia ao acesso a serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais. É realizar um trabalho qualificado, porque ele é cofinanciado

por meio de recursos municipais, estaduais e federais. 

 É compreender que as questões sociais como a pobreza, a fome, o desemprego, 

a situação de rua, por exemplos, não são de responsabilidade do indivíduo, mas 

também da falta de políticas econômicas que garantam uma vida digna a 

todos. 

 É ter direito a equidade social, igualdade, a acessibilidade, as varias formas de 

convivência social, a proteção social, à renda e ao controle social.



 Direito do usuário a receber atenção qualificada;

 Direito a um atendimento de qualidade;

 Direito a receber informações sobre o atendimento e encaminhamento 

realizado pela equipe técnica;

 Direito ao reconhecimento dos seus direitos e responsabilidades;

 Direito em avaliar e expressar sua opinião sobre os serviços;

 Direito ao acesso as diversas manifestações culturais, artísticas, religiosas e 

de lazer;

 Direito a ter protegida a sua privacidade, resguardando a ética e sua 
história de vida;

 Direito a exercer o controle social e a participação em fóruns, conselhos,

movimentos sociais e organizações comunitárias.

 Direito a ser reconhecido como pessoa, como ser humano. 



 Direito de ter direitos 

“Está aí a importância de saber direito o que é cidadania. É uma palavra

usada todos os dias e tem vários sentidos. Mas hoje significa, em essência, o

direito de viver decentemente. Cidadania é o direito de ter uma ideia e

poder expressá-la. É poder votar em quem quiser sem constrangimento. É
processar um médico que cometa um erro. Ê devolver um produto estragado

e receber o dinheiro de volta. É o direito de ser negro sem ser discriminado, de

praticar uma religião sem ser perseguido. Há detalhes que parecem

insignificantes, mas revelam estágios de cidadania: respeitar o sinal vermelho

no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás

desse comportamento, está o respeito à coisa pública. O direito de ter direitos

é uma conquista da humanidade. Da mesma forma que a anestesia, as

vacinas, o computador, a máquina de lavar, a pasta de dente, o transplante

do coração. Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que
tivéssemos o direito de votar. E outros batalharam para você votar aos

dezesseis anos. Lutou-se pela ideia de que todos os homens merecem a

liberdade e de que todos são iguais diante da lei.”

Gilberto Dimenstein- Cidadão de Papel
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